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,  কুতজ্ঞতা 

এই পুস্তক প্রণয়ণে আমি নুনপক্ষে ৩০ জন বিশেষজ্ঞর মতামত 
ও সাহাষ্য গ্রহণ ঝরিয়াছি। একে একে নাম করিলে, শেষ 

করা দায় হইবে। পুস্তকের মধ্যে যথাস্থানে তাঁদের নাম উল্লেখ 

করিয়াছি এবং অনেবক্ষেত্রে তীণীদর নিজস্ব সুন্দর তাঁষাটীও কৌতুহলী 

পাঠকগণকে জানাবার লোভ স্বরণ করিতে পারি নাই। তাঁদের 
নিকট আমি যে কত খণী তা বলে বুঝাতে পারব না। 

| আরও কয়েকজন আমাকে এই বহিটীর জনয অশেষরূপে সাহাধ্য 

করেছেন। বাঁকুড়ার স্বনামধন্ত ও জনপ্রিয় সরকারী উকিল ও 

পাঁবলিক প্রসিকিউটর বাবু কুমুদরঞ্রন ব্যানাজ্জি মহাশয় তাহার 

মূল্যবান লাইব্রেরি হইতে ৪৫ 78501501085 সম্বন্ধে পুস্তকাদি 

পাঠ করিতে দিয়া, এই, লোদর-প্রতি-বন্ধ বাবু বীরেজনাথ 
মজ্মদাঁর বি-এল, বাবু রমেশ্র হুমঃ ঘোষ এম, এস-সি, বিশএল, 

বাবু বিমলচন্দ্র চ্যাটাজ্জী বি-এল, এবং ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর 

বাবু অমূল্যকু্ণ ঘোষ বি-এ, মহাশয় তীহাঁদের লাইব্রেরী হইতে 
পুস্তকাদি সাহাষ্য করিয়া এবং প্রুফ সংশোধনাদি করিয়া আমায় 

বিশেষ প্রকারে সাহাষ্য করিয়াছেন ; তাহাদিগকে আমার ধন্যবাদ 

দিবার ভাষা নাইি। 

,আর তাদিকেও আমার অসংখ্য ধন্ঠবাদ দি, যাঁরা তাদের মনের 

গোপন রহস্তজাল আমার নিকট উদঘাটন করে দেখিয়েছেন ; তাহারা 
যৌনসমন্তার সমাধানজন্ত বা যৌনব্যাধির চিকিৎসার জন্ত আমায় আমূল 
মনের গোপন খবরাখবর জানাইলেও ততবার! তাঁহার! যৌনবিজ্ঞানেরই 
স্বাস্থ্য দান'করেছেন) তারা আমার নমন্ত ও নমস্তা!। 

| বিনীত গ্রন্থকার 



ুী ্ঞ্খ। 
যৌনবিজ্ঞানের নাম শুনিলে অনেকেই হ্ৃতি নাক-সিটুকাইবেন ও 

ও ত্ব্ণায় মুখ ফিরিয়ে নিবেন। আমার নিবেদন, বিদ্বৎংসমাজে 

এবং এমন কি ইউনিভারসিটির %এমে” ক্লাসে চ0য0911070069] 
79501010985, 193৮ 9919৮ ও পাঠ্যরূপে পরিগণিত 

হয়েছে। ধীর! ইংরাজীতে পণ্ডিত তারা ভাগ্যবান; যেহেতু তীর! 
মহামহিম পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ হেবলক-এলিস, মভাঁমতি ফ্রয়েড, লেপমনি, 

হি্চফিন্ড, মার্শাল, কদ্মান, মেরি-ট্টোপস, ক্যাথারিন, মোল, 
নিকল্স্, ক্রাফ্ট-এবিং ইত্যাদির অমর লেখুনির সহিত পরিচিত 
হইবার স্যোগ পেয়েছেন ; কিন্ত বার্ণ ইংরাজী ভাল জানেন না 
তাদের পক্ষে 39-085০)0108% রসাম্বাদন হওয়া অসম্ভব । 

বাংলা ভাষায় অধুনা ২৪ জন লেখক এই অভাব দূরীকরণে 
চেষ্িত হয়েছেন; আমিও তাদের মধ্যেই একজন। তবে আমি 

এই বিষয়টাকে প্রকৃত মনোবিজ্ঞীনের ও যৌনবিজ্ঞানের 
ভিত্তির উপর স্থাপন করেছি । যারা 93097101975) 

চ৪5010108 ও 993-৮৪০7১0108 সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ 

করিতে চান ও এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামতের সহিত পরিচিত 
হইতে চারণ; আমার বহিটী তাঁদের পক্ষেই বিশেষ সাহায্যকরী 
হইবে। হান্ধ! ধরণের উপষ্ভাস পাঠের মত পাঠ করিলে ইহার 
ফললাভ হইবে না । ইহার প্রত্যেক লাইনটা পাঠ করিয়া ভাবিবার 

বিষয়। যেখানেই কোনও সন্দেহ, সমন্তা বা অন্থবিধা হইবে, 
তৎক্ষণাৎ তাহা! আমার পত্রের দ্বার জিজ্ঞাসা করিলে সংশয় 



দুটা কথা /. 

অপনোদন করিতে" আমি সর্বদা প্রস্তুত থাকিব। আমার নিকট 

নিয়তই নানাগ্রকার যৌনম্ন্তার সমাধান জন্য ও বিভিন্ন যৌনব্যাধির 
চিকিৎমার জন্য বহু সন হইতে গত্রাদি আে। তাহার নামধাম 
গ্রকাশ কখনও হইবে না। এ ধরণের বিভিন্ন মমন্তামূরক 
গতাদি আমি বিশেষ আত্তরিকতার মহিত গ্রহণ করি যেহেতু 

সেই সব অমন্তা ও তাহার কার দ্বারা আমি যৌনততবের রহ 
' উ্াটনে ও তদদার! নরনারীর যৌনকার্ধে মাহাধাদানে অধিকতর 
মর্ঘহইতেছি। সেই দব রোগীতনগুলি যে কত অদ্ভূত ও 
রহসতজনক তাহা ইহার মধ্যেই ২1৪টা জানান হইল। ইতি 

বাকুড়া। আর, বিশ্বীস। 
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যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
স্পট 

ভূমিকা ৪ 

আজ এই সাগরাম্বরা ধরিত্রীর অপরূপ স্থাষ্টি মাধুরি, প্রতি 
বৃষ্ষপত্রে, প্রতি লতাগুনে, প্রতি ফলপুপ্পে, প্রতি অনুপরমাণুতে 
মতত প্রকাশমান। সেই অবাক্মনসগোচর শ্রীনারায়ণের কলা- 
টীতুর্/ দিকে দিকে নিয়ত দেদীপ্যমান। চন্দ্র হুরধ্য গ্রহ নক্ষত্র 

ভরা অনন্ত নীলাকাশ, কোকিলকৃজিত, ভ্রমরগুঞ্জিত, লতায় পাতায় 

নৃত্যশীল অসীম শ্যামবনানী, লক্ষকোটা উর্দিমানাসেবিত, সীমাহারা_ 

দিশাহর! অনন্ত নীণ' সমুত্র--সবই সেই পরম্র্টার অপূর্ব সথটটি। 
কিন্তু এই অসীম হৃষ্টি রাজত্বের অপূর্ব লীলানৈপুণ্যের মাঝে, 
তার সর্বশ্রেষ্ঠ স্থি, প্রীণমনময়, জ্ঞান বিবেকশীল, মানবকুল। 
এই যে স্থষ্টি রঙ্মমঞ্চে নরনারীর অপূর্ব্ব আবির্ভাব, তাদের 
মনোরাজ্যের অলৌকিক উন্মাদনা, তাদের পরপ্পরের প্রতি 
প্রেমগ্রীতি ভালবাসা, তাদের রূপ রস গন্ধে উভয়ের যে অপূর্ব 
হৃদয়াবেগ, তাদের উভয়ের অপুর্ব উল্মাদনা ও ব্যাকুলতার মাঝে 
যে যৌনমিলন, বিজ্ঞানের চক্ষে আজ সে সকলেরই একটা! বিশিষ্ট 

ধারা নির্ণীত হয়েছে ্ঃ 

কল্পনার নেত্রে একবার দেখ! যাক সেই বন্থজনলেখিত 
মানবন্থহির আদিম প্রভাতের চিত্র--জনগণ হার! আকাশ ভুবনের 

মাঝে, অপূর্বব নিঃসঙ্গতার মধ্যে, মুখোমুখী-_চোখাচোখী, ছটা 

অসাধারণ মহামানব-মানবী,_আমাদের সেই আদি জনকজননী, 



যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 

আদম্ ও ইভ. | মানবস্থষ্টির কোনও উন্মেষ ভূখন দেখা যায় নাই, 
নরনারীর যৌঁনরহস্তের কোনও খবরাখবর তখন থাকে নাই। তার! 

শুধু হুজন, সেই বাধাবন্ধহারা, অপূর্ব্ব ও অলীম জগতের মধ্যে কেব্ল 
একটী নর ও অপরটা নারী। কিন্তু সেই নিঃসঙ্গ চিত্রের মধ্যেও, 

তাদের পরম্পরের ভাব ভালবাসা, তাদের নিবিড় আকর্ষণ ও প্রেম, 
তাদের সৌহার্দ ও মিলন কল্পনার চক্ষে অলৌকিক, অভ্ভ্তপূর্ব 
ও রোমাঞ্চকর । কিন্ত তথনও গ্ঞানবৃক্ষের ফলাম্বাদন হয় নাই, 
অজ্ঞতার ঘনান্ধকারের মাঝেও আমরা পরিফার দেখতে পাই তাদের 

পরস্পরের যৌনলীলা । তার পরেই প্রবঞ্চিত সেই ছুটা অজ্ঞান 

নরনারীর নিষিদ্ধ ফল সেবন আজ এই কোটা কোটা মানবের 

সৃষ্টির আদি কারণ হয়ে আকাঁশে-বাতাসে, হুর্যালোকে- 
জ্যোৎসাধারায়, বিহগ কলতানে, মৃগকেকানৃত্যে, সর্বত্রই এই বিরাট 

যৌনতত্বের অপূর্ব্ব রহস্তজাল বিস্তা করে, দিকে দিকে পুলক 
শিহরণ সর করে রেখেছে । 
সৃতরাং এই যৌনতত্ব সেই স্থির আদিম প্রভাতে, প্রথম আলোক 

সম্পাঁতের সঙ্গেই স্থুজড়িত। নরনারীর পরবর্তী জীবনের উন্মেষের 
সঙ্গে ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই এবং শুধু নরনারীর জীবনে 
কেন, লতাগুল্স উদ্তিদাদির জীবনে এবং অপর বিতির প্রাণীজগতের 

মধ্যেও, এই একই ষৌনতত্ব দৃঢ়ভাবে স্বীয় আসন প্রতিষ্ঠা করে 
রেখেছেখ সুউচ্চ ও বিরাটকায় শাল তমালের চারিদিকে নধর- 
স্তামল পল্লবিনী লতার আবেগময় আবেষ্টন, প্রন্ফঃটিত কুন্থমরাজির 
দিকতোলান রূপ ও হাঁসির তীব্র ইঙ্গিতে, ফল ধারণের অপূর্ব 
মোহে মধুপ আকর্ষণ, গভীর ঘন অরণ্যানী মধ্যে পশুরাজ 

সিংহের লীলাশাফিতা সিংহীনির পদলেহন, মন্দাকিনীবিধৌত* 



সি ও তি তি সস লাস সি লস 

দেবদারুবন্থায়াতলে কুম্মত্ৃনাচ্ছন্নভূমিতে হরিণ-হরিণীর পরম্পর 

অনুধাবন, ঘনপল্লবাচ্ছন্ন পাঁদপশাখায় কপোত কপোতীর লীলাকৃজন 
এসমস্তই শুধু যৌনতন্বের বিকাশ নয়,_আজ ইহাদেরই অপূর্ব 
মহিমাময় রহন্তদীন্তিতে, এজগতের সমস্ত কাব্য, সমস্ত সাহিত্য, 
সমগ্র নৃত্যগীত কলাচাতুরধ্য স্ুধাময় ও মধুময় হয়ে আছে এরই 
নাম যৌন আকর্ষণ ও যৌনমোহ। আর এরই সুমীমাংসায় 

, বিজ্ঞানের যে শাখা আজ আপ্রাণ চেষ্টায় অনুপ্রাণিত, এর 

সহম্ররহত্তজাল উদঘাটনে যে জ্ঞানদীপ, লক্ষকোটা দীপালোকের রশি 
ও .তেজে সমুদ্তাধিত হ'য়ে আজ সারা বিশ্বের রোমাঞ্চ শিহরণ 

এনে দিয়েছে, তারই নাম যৌনতত্ব্ব বা যৌনবিজ্ঞান । 
আঙ্জ যে যৌনতদ্বের আলোচনায় আমি অকরেশে প্রবৃত্ত 

হয়েছি, শতাব্দি পূর্বের ইহার আলোচনা স্বপ্েরও অগোচর ছিল। 
আজ যৌনতন্বের যে কথা যুবক যুবতীরা অবলীলাক্রমে আযম 
করছে অথবা! আয়ত্ব করবার অন্ত উদ্দাম স্পৃহা আকাজ্কিত 
রয়েছে, তাদের বৃদ্ধা দিদিমায়ের কাছে এই কথাগুলোই হোত 
সব চাইতে স্বপা ও লজ্জার বিষয়। কয়েকবৎসর পূর্বে পর্যযস্ত 
যৌনতত্বের আলোচন৷ অশ্লীলতার বিষরীভূত ছিল, কিন্তু কালের 
পরিবর্তনের সঙ্গে ও নরনারীর জ্ঞানালোচনার উদ্দাম প্রবৃত্তির 

সঙ্গে আজ যৌনতব্বের আলোচন! ও মীমাংসা সমাজসেবীদের হাতে 
এবং যৌনম্বাস্থ্য প্রয়াসীদের কাছে সর্বাপেক্ষা মূল্যবনি রত্বরূপে 
দেখ দিয়াছে। 

যৌনতত্বের আলোচনা ডাক্তারদের কাছে যে কত মুল্যবান 
তার আর ইত নাই। কিন্ত কতই আশ্চর্যের বিষয় যে কয়েক 

" বৎসর পূর্বব পর্য্যন্ত ডাক্তারি পুস্তকসকলের মধ্যে যৌন বিজ্ঞানের 



চা এসসি সস সস ্প রসসসসসিতীি 

সীমারেখা নির্গিষ্ট ছিল বে তৎকালে ছাত্রদিগকে উত্ভিদ বিষ্ভা বা 
8০৯%৮র আলোচনাতেও ক্ষান্ত থাকতে হোত। যৌনতন্ুটাকে 

সম্পূর্ণ অশ্লীলতার ছাপযুক্ত ক'রে তৎকালীন শিক্ষকরা ইহার 
আলোচনায় বিরত হলেন। কিন্তু চিকিসক জীবনে 
যৌমতত্বের জ্ঞান শুধু আবশ্যক নয়-_ অত্যাবশ্যক । 
ইহার অভাবে নরনারীর যৌনব্যাধি চিকিংসাকে শুধু হান্তকর 
“দেহের ব্যাধি বলে চিকিৎসা করতে বাওয়া মুর্খামির রূপান্তর 
নয় কি? যৌনব্যাধি চিকিৎসায় যৌনতত্রের জ্ঞানের অভবি 
অতীব শোচনীয় কথা। আন অবিসংবাদিতভাবে সর্বজন সমক্ষে 

ইহা ঘোষিত হয়েছে যে নরনারীর যৌনব্যাধির ষোল 
আনাই হোল ভাদের গুড় ও জাল ব্যাধি 
বিশেষ। নরনারীর মধ্যে পশু./প্মণের ছুরধিবার আকাঙ্ষা, 
অগ্ষরানিন্দিত স্বাস্থ্যরূপসম্পন্না ঘুবতী স্ত্রীকে পরিত্যাগানস্তর যুবক 

্বামীর পুংমৈথুনের অপূর্ব রহন্ত, বাহ্প্র্রারাদির কালে অস্ভুতপূরবব 
রতিন্ুখান্ুতবতা। ( 0:01861018, 810. 0010:018,81719 ), নরনাধীর 

গুধস্থান প্রদর্শন করার (930)10161921907 ) অদ্ভূত স্পৃহা, অন্তের 

গাত্রে গাত্রঘর্ষণে সহবাস নুখানুবোধ, চৌধ্যবৃত্তির সঙ্গে কামোতেজনার 

রহন্তজনক সংমিশ্রণ (81976515501 )১ আঘাত প্রাপ্তিতে রতিসুখ 

প্রাপ্তি (45500105870 ) ইত্যাদি অভূতপূর্ব ও অলৌকিক 

যৌনব্যাধিগুলিকে কি আমরা শুধুই “দেহের রোগ” নামে অভিহিত ও 
চিকিৎস৷ করলেই বিদুরিত করতে সক্ষম হ'ব? এ্রীখানেই 
955. 7৪০),০0108%5র বা যৌনমনস্তত্বের জ্ঞানের সার্থকত। । 

এইখানে এই ব্যাপারটা জানান অপ্রীলঙ্গিক হবে না যে একটা 



ভূমিকা ৫ 

শিক্ষাদীক্ষাবৃক্ত। ভত্র যুবতীর 1517101)07081018 রোগকে জনৈক 

বৃদ্ধ চিকিৎসক শুধু “যোনী কওুয়ন” বলে কেবলমাত্র স্থানীয় মলম 
প্রয়োগে বিফল হওয়ায় তাকে “তভৃতগ্রস্থা' স্থির করেন এবং তার 
উপর বর্ণনাতীত ছ্ব্যবহার ও প্রহারাদির ফলে তকে প্রায় 

পরলোকের ধাত্রী করে তুলেছিলেন ; কিন্তু এঁ অবস্থাতেও, আমার 
যৌন মনন্তব্বের জ্ঞান ও ২।১ দাগ হোমিওপ্যাথি ওধধ তাঁকে 
পুনরায় ব্যাধিমুক্ত ক'রে তাঁর সোনার সংসারের ত্বর্ণ সিংহাসনে 

রাজলক্্মীরূপে পুন:স্থাপিতা করেছিল.। মানসিক স্বাস্থ্য ও দৈহিক 
স্বাস্থ্যের মধ্যে কোনও বিভিন্নতা নাই। সুতরাং নরনারীর 
মনের গোপন খবরাখবর ঠিকমত জানা ন! থাকলে “অস্বাভ্াবিকত!”কে 
স্বাভাবিক অবস্থাতে, রূপান্তর করা প্রায় অসম্ভব। এলিস বলেন 
“7 07097 6০ 889867৮81 1586 02901891520 039 
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এই যৌন্তত্বের সবিশেষ জ্ঞান আমাদের না থাকা হেতু প্রতি 

পদে আমর! শুধু নিজেরাই যে লজ্জিত হই ও বিফলত! লাভ 

করি তা নয়, অনেকস্থলে আমাদের অজ্ঞতার উপদেশ “লাভের পর 
কত রোগীই না| কত সর্বনাশকর ক্রিয়াকলাপ দেখিয়ে থাকে। 

যৌনব্যাধিযুক্ত কত নরনারীর রোগারোগ্যকল্পে তাদিকে বিবাহবন্ধনে 

আবদ্ধ করে অনেকের আত্মহুত্যা ও অকালমৃত্যুর কারণ আমরা 

হয়েছি ত লোকে, না জানলেও আমরা নিজেরা তা৷ জীবনে তুলব 



সি রি সাত ও 

৬ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 

না। “4 208 15 118 019 96: 1” এই সর্বজনবিদিত 

সত্য বাণীটা সর্বদাই আমাদিগকে স্মরণ রেখে যৌনতত্ব ও যৌনব্যাধির 

আলোচনায় আমাদিগকে প্রবৃত্ত হ'তে হবে। 

তষাঁনচিন্ভার আর্দি বিকাশ £-- 

কিস্ত এই রহম্তময় যৌনস্ফ,রণের আদি সময় কখন, কোন সময় 
ইহা প্রথম বাঁলক বালিকার হৃদয়ে উদয় হয় তার সম্যক নিরূপণ 

অন্ভতক স্থিরীকৃত হয় নাই এবং কখন হবেও কিনা সন্দেহ! 
ইতিপূর্বে ইহাই নিশ্চিতরূপে জানা ছিল যে শিশুজীবনে যৌন 

বিকাশ মোটেই সম্ভবপর নহে + কিন্তু এ তথ্য যে প্রকৃত সত্যতাধুক্ত 
নহে বিশেষ প্রণিধান করলেই তা বুঝা যায়। অনেক শিশুর 
অতি অল্প বয়সে হঠাৎ লিঙ্গোদ্রেগ দেখা যায়, যে ঘটনাকে আমরা 

স্থানিক উত্তেজনা! হেতু বা কৃমি হেতু বলে বুঝবার চেষ্টা করি। 
এই ধরণের সাময়িক উত্তেজনাতে কোনও নুখানুভব হয় কিন! তা 
বিশ্থৃতি হেতু, পরবর্তী শীবনে অনেকে সঠিক প্রকাশ করতে না 
পারলেও অপর অনেক নরনারী তাদের স্ব স্ব শিশুজীবনে উপরোক্ত 

লিঙ্গোদ্রেক যে যথেই আনন্দের সঞ্চার করেছিল তার নিশ্চিত 

প্রমাণ দেয়। 

ভৃয়োদর্শনের ফলে বিশেবজ্ঞগণ পরীক্ষা ছ্বার| স্থিরনিশ্চয় করে 

জানিয়েছেন বে শিশুভীবনেও যৌন উত্তেজন। প্রারশঃই প্রকাশ পায়। 
উনবিংশ শতাবীর প্রারস্তে মার্ক, ফন্সাগরিভস্, পেরেজ্ (1190, 
ঘ97)898598, [১9:98 ) প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিতগণ পরীক্ষা 

দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন ষে ৩৪ বৎসর বয়সেরও অনেক বালক 

বালিক| হস্তমৈথুন করে থাকে। 'পণ্ডিত রোবি (১০১1) 



তত স্মিত পিপিপি অনি সির সা সা স্ি্এতা রর সস সর বর সরস এ স্পা 

পরীক্ষা করে দেখেছিলেন যে ৫ হইতে ২৪ বৎসর বয়সের মধ্যে 
বালকদের এবং ৮ হইতে ১৯ বৎসর বয়সের মধ্যে বালিকাদের, 

যৌন ক্ষুধার আবির্ভাব হয়। হ্যামিপ্টন তৃূয়ো ভূয়ো পরীক্ষা 
দ্বারা দেখেছিলেন যে শতকর৷ কুড়ি জন বালক ও চৌদ্দ জন 
বালিকা তাঁদের ৬ বৎসর বয়ঃক্রমের আগেই যৌন ইন্দিয়ে 
সুখান্ুভৰ করে। অবনত সকল শিশুই যৌন উত্তেজনা বা যৌনম্থখ 
অনুভব করে না বা সবাইয়েরই তাহা অনুভব করার শক্তি থাকে 
না। সুতরাং যৌন উদ্রেক সন্বদ্ধে শিশুদের মধ্যে বিভিন্নতা স্পষ্টই 

' প্রতীয়মান হয়। তবে এই বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান 

হইবার কোনও কারণ নাই যে যৌনল্ফূরণ যাহাদের বেনী 
বয়সে দেখ!. দেয়__বিবাহিত জীবনে দাম্পত্য সুখের 
তারাই তত বেশী অধিকারী হয়। 

যৌন ন্ুখোন্সেষ, প্রথম বালক বালিকাদের জীবনে দেখ! 
দেয়, তাদের মাতৃস্তন্ত পান কালে মাইয়ের বৌট! ও ওষ্ঠের পরম্পর 

সান্নিধ্য, স্পর্শ এবং ঘর্ষণ হইতে । নরনারীর ঠোঁট ছুটা যে যৌন 

উত্তেজনা আনয়নে এক অতি প্রধান সহকারী ইন্দ্রিয়, তাহা 
নিঃসনেহেই প্রকাশ করা যেতে পারে। 

অসীম যৌনন্খ হেতুই চুম্বনের ব্যাকুলতা, তার জন্যই 
ওম্পর্শাকাঙ্ষা । কিন্তু ওস্পর্শ হতে যৌনসুখ উন্মেষ হয়, 
শিশুজীবনে মাতৃস্তম্থপানকালে মাইএর বৌটায় ও*শিশুর ওষের 

পরম্পর ঘর্ধণে। অনেক সময় শিশুর! বুড়ো আন্কুল চুষতে 
থাকে । এত ভীষণ ব্যাকুলতার সঙ্গে অনেক শিশু বৃদ্ধ অঙ্গুলি 
চুষে যে তাদিকে তাহতে নিবৃত্ত করা যায় না এবং 
করিলেও সেই শিশুর পক্ষে তাহা! পরম ক্লেশদায়ক হয়। এই 

০০৯০ 



৮ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 

বৃদ্ধ অঙ্গুলী চুষবার প্রবৃত্তিই পরবর্তী জীবনে হত্যমৈথুনের 
রূপান্তর মাত্র। 

মুখ ও ওষ্ঠের পর, গুহদেশ, শিশুর যৌনমুখ অনুভবের সহাঁয়ক 
হয়। অনেক পণ্ডিতের মতে শিশুর বাহো ও প্রত্াব করার সময়ে 

তার যৌননুখান্ৃভৃতি জন্মে। হ্যামিষ্টন বলেন, যে শতকর! 
২১ জন নর ও ১৬ জন নারী তাদের শিশুকালে, বান্ধে প্রস্রাব সময়ে 

যৌন আনন্দ অনুভব করেছিল। যাই হৌক, পণ্ডিতপ্রবর ফ্রেয়েভ, 
ও অক্কার ফিস্চার (090087 9656) ইহা বার বার 

পরীক্ষান্তর প্রকাশ করেছেন যে শিশুদের মধ্যেও প্রেম উম্মেষের 
নৃল্পইলক্ষণাবলী দেখা যাঁর । 

অপর আর এক রকম বিধানে শিশুর মধ্যে যৌন আনন্দ 

দেখা দেয়--ইংরাজীতে তার নাম 41850158018. ইহার 

বাংলাতে এই অর্থ হয় যে খ্বন্ত্রণার মধ্যে স্ুখানুভূতি'_ সে 
যন্ত্রণা নিজেই ভোগ করুক, বা অন্যের হ'তে দেখুক, বা স্বহস্তে 
অন্টের যন্ত্রণা বিধান করুক, সেই যন্ত্রণার, দৃশ্যে বা অনুভূতিতে 
তার মধ্যে যৌনস্থথ আসে। শিশুরা যস্তরাপূর্ণ ক্রীড়া ভালবাসে ? 
নিজেদের উপর নানা অত্যাচার ক'রে এক অভিনব স্থুখ বোধ 

করে; বালিকাদের পরম্পর সজোরে চুল টানাটানি খেলায় অতি 
মধুর সুখাবেশ জন্মে; দিবাঁভাগে মারধোরপূর্ণ শ্বপ্র দর্শনে তার 
মনে এক অঁ্যক্ত সুখানুভূতি আসে; জীবনান্তকর ঘটন! শ্রবণে 
তাহার পরম পরিতৃপ্তি লাভ হয়; বাপক তার জননেক্তিয়ের উপর 
বারংবার আঘাত ক'রে অতৃপ্ত স্থখবোধ করে; কখনও দড়ি দ্বারা 

দুটভাবে সেটাকে বেঁধে রাখতে চায়; এই সফল অতি সত্য 
ব্যাপারগুলির বিশ্লেষণ ছারা ইহা স্থির নিশ্চয় হয়েছে যে শিশুকালেই 



পস্টি ্টি পরপর প্রি সি সস্তা তসট প্সসসসস্৯সরস্সপ্এসসস্মসসসপর্সপস্মসস্সপরসট্ইছ এ 

বালক বালিকার যৌনসুখ উন্মেষ হয়ে থাকে। এই স্থানে একটা 
ঘটন! জানান অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে একটা ৯ বৎসরের বালিকা 

তার ০1160প৪টীকে দড়ি দ্বারা এত শক্ত করে বেধেছিল বে 

অন্্ চিকিৎসার সাহাধ্য নিতে হয়। কিন্কু তাহলেও এ বয়সে 
যৌন উদ্রেকের উহাও একটা প্রমাণ। হ্যামিষ্টন্ বলেন ঘে 
তার পরীক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে শতকর। ৪৯ জন পুরুষ ও ৬৮ জন 

' রমণী, “অন্ধকে যন্ত্রণা দেওয়ার মধ্যে কোনও সুখ অনুভব করেন 

নাই, কিস্ত শতকরা ৩০ জন নদ্রনারী “নিজেরা কষ্ট অনুত্তবের 
মধ্যে” সুখের স্পশ পান। যৌন বিজ্ঞানের মধ্যে এমি শত শত 

অভিনব ও অত্যাশ্চধ্য তথ্যাদি আমরা জানতে পারি, যাহা 

শ্বাতাবিক জ্ঞানের কাছে অতি হাস্তনক ও অবিশ্বান্ত বলে 
প্রতীয়মান হবে কিন্তু; প্রৃতপক্ষে সেগুলির সত্যতায় সন্ধিহান 

হইবার বিদ্দুমাত্রও কারণ নাই। 
কিন্ত শিশুদের যৌনপগ্রীতি প্রথমেই কাহার কাহার প্রতি দেখা 

দেয় ইহা স্থির করাও এক বিষম সমস্তার বিষয়। মহামতি 
ক্রয়েড, এইথানে 05301758 0০020019%. নীতির আবিফার 

করেছিলেন। তীর মতে, শিশুর অত্যল্প বয়স হতেই নিকটাত্মীয়ের 

উপরই তার গভীর যৌনপ্রেম উত্তৰ হয় এবং তাহ! কেবলমাত্র 
অতি কঠোর আইন দ্বারা বা অতি কঠিনভাবে দমন করা যেতে 
পারে। ওয়েষ্টার মার্ক পূর্বে কিন্তু এই মতটার' বিপক্ষেই মত 
দিয়েছিলেন--তীর মতে মানবের মনে এই ভাবের ভালবাসার 

প্রতি সাধারণ দ্বণাই জন্মে থাকে কিন্তু বিখ্যাত জ্রয়েড, তার 
্তটা দ়ভাবে প্রচার করলেন 10799 18 0020 1005 

৪ 96006 28651%1 11886110% 60 1009690 কেবেলেক 



১৩ যৌনবিজ্ঞান ও ও যৌনব্যাধি 

ইলিস, এই উতয় প্রকার বিরোধী মতের মতের সামপ্তস্ত আনয়ন 
করেছিলেন ; তার মতে-_-আত্ীয়দের উপরেই (এবং তারা 
সর্বদা একত্রে থাকলে ), যৌনক্ষুধার প্রথম বিকাশ হয় ইহা সত্য; 
হ্যামিষ্টন দেখিয়াছেন শতকরা ১৪ জনের এইরূপ আত্মীরের 
প্রতি যৌন ইচ্ছা জেগেছিলঃ শতকরা ১০ জন মাতার উপরই 

এই ইচ্ছা অনুভব করেছিল, শতকরা! ২৮ জন তাঁদের তগ্বীর 

উপর কামবাসনাঁনল প্রজ্জবলিত হওয়া বুঝতে পেরেছিল ; ৭ জন 

স্ীলোক তাদের পিতার উপর এবং ৫ জন তাঁদের ভ্রাতার 
উপর যৌন আকর্ষণ অনুভব করেছিল; কিন্ত এই যৌনক্কুধার 
উন্মেষ মোটেই খুব দৃঢ় নয় এবং যখনই আকর্ষণের কোনও 
নৃতন ব্যক্তিকে তার পরে তারা সামে পায় তখনই এই যৌনক্ষুধা 
তাদের দিকেই অগ্রসর হয় । 

বালক বালিকাদের মধ্যে হস্তমৈথুনের প্রবৃত্তি ঘারাও 
তাদের মধ্যে যৌন প্্রবৃত্বির উন্মেষের পরিচয় পাওয়া যাঁর। 

হল্ডঘারা বা ষে কোনও জিনিষের দ্বারা নরনারীর মধ্যে জননেঞ্জিয়ের 

উত্তেজনা আনয়নের নামই হচ্চে “হস্তমৈথুন” । তা ছাড়া খেলাধুলার 
মাঝে, এবং এমন কি জননেন্দ্রিয়ের উপর হঠাৎ বন্ধাদির চাঁপ 
পড়লেও এ ভাবের উত্তেজনা আসে। হম্ত বা আঙ্গুল দ্বার 

জননেন্রিয়ের উত্তেজনা বালকরা বত বেশী আনে, বাঁলিকারা তত 

বেশী নহে।" বালিকাদের যোনিদেশ হঠাৎ ম্পৃষ্ট হওয়ায় তারা 
একপ্রকার সুখাবেশ অনুভব করে; তার পরে এ সু অনুভবের 

জন্য তার! অন্ত ভ্রব্যের সাহায্যে যোনিদেশ ঘর্ষণ করতে চায় এবং 

এমন কি কোনও দ্রব্য পাওয়া না গেলে, তাদের জঙ্ঘা৷ ছুটীর দৃঢ়ভাবে 
চাঁপনেও তার! এঁ ভাবের উত্তেজনা অনুভব করে থাকে । 

৯ সিসির লামিন 



যৌনচিস্তার আদি বিকাশ ১১ 
এ লিসটিতা সপ স্পস্ডিপ স্তিমিত সি স্লিপ সপ্ত সাস্সিরী স্পা তসলীসিি। 

কিন্ত যারা শিশু অবস্থায় উক্ত কোনও প্রকারের ় যৌন 
উত্তেজন! অনুভব করে না, তারাও পরবর্তী বয়সে ঘুমের মধ্যে 
হঠাৎ যৌন উত্তেজন! অনুভব করে থাকে ; এই উত্তেজনা কখনও বা 

ঘুমের মধ্যে ম্বপ্রু দর্শনে কখনও বা বিনা স্বপ্নেও ঘটে 
থাকে। বালকর! যৌন উত্তেজনা হলে ঘুম থেকে আপন! 
হতেই জাগরিত হযে পড়ে, কিন্তু বালিকাদিকে এঁ অবস্থায় 

' জাগিয়ে না দিলে হয় না। বালক বালিকাদের মধ্যে নিদ্রার 
মধ্যে যৌন উত্তেজনার এই তারতম্য লক্ষ্য ক'রেই মহাপত্ডিত ইলিস, 
বলেন যে ৮79 29869] 5908] 8,061 01 6179 019,19, 

610০ £98697 ৪9308] 00199099 ০6 69 181208,18+ 

কিন্ত ইহা যেন কেহ মনে না করেন যে পুরুষদের যৌনাকাজ্ঞা 
বেশী ও স্্রীলোকদের কর্ম। 

আমেরিকার রৌবি (7২০১:০) বহু গবেষণার পর দেখেছিলেন 
যেএমন নর বা নারী পাওয়া যায় না, যারা তাদের ৮ বৎসর 
বয়সের পূর্বে হস্তমৈথুনের দ্বারা যৌন উত্তেজনা বা এমন কি আপনা 
হতেই যৌন উত্তেজনা! কিছু না কিছু অনুভব করেছিলেন। ভাঃ 

কাথারিন ডেভিস, একহাজার আমেরিকার কলেজ রমণীর মধ্যে 
পরীক্ষা করে দেখেছিলেন যে তাদের মধ্যে শতকরা ৬* জন 

প্রক্কতভাবে হস্তমৈথুন করেছিল। অবিবাহিতা কলেজ রমণীদের 
মধ্যে পরীক্ষায় দেখা যায় যে শতকরা ৪৩'৬ জন তাঁদের ৩ হইতে 
১০ বৎসর বয়সের মধ্যে হস্তমৈথুন করেছিল ; শতকরা ২*'২ জন 
তাদের ১১ বৎসর হতে ১৫ বৎসর বয়সের মধ্যে, শতকরা ১৩৯ জন 

তাদের ১৬ হইতে ২২ বৎসর বয্নসের মধ্যে এবং শতকরা ১৫৫ জন 
তাদের ২৩ হুইতে ২৯ বৎসরের মধ্যে হস্তমৈথুনে রত তয়েছিল। 



স্মিত সপ সস এপস স্ক্রিন সিসি এজ 

নানাবিধ পরীক্ষায় ইহাও স্থিরীকৃত হয়েছে যে বালিকার! বালকদের 
চাইতেও অতি শিশু বয়সে এই কার্যে রত হয় কিন্তু বেশী বয়সের 
সময় বালকরাই বালিকাদের চাইতে বেশী এই কাজ করে, কিন্তু 
আবার পরিণত বয়সে বালিকাদেব্ই এই কাধ্যে সংখ্যাধীক্য ঘটে 
থাকে। ভাঃ হামিষ্টনও একশত জন উচ্চবংশ জাত পুরুষ 
এবং একশত জন উচ্চবংশীর় নারীর মধ্যে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন 
যে তাদের মধ্যে ৯৭ জন পুরুষ ও ৭৪ জন স্ত্রীলোক এক সময়ে 
যখন হৌক হস্তমৈথুন করেছিলেন। আমাদের ভারতবর্ষে এই 
তাবের উচ্চাঙ্গের যৌনবিজ্ঞানের পরীক্ষা ও অনুশীলনের একান্ত 
অভাব বশতঃ এইস্থানে ভারতীয় নরনারীর তালিকা দেওয়া সম্ভবপর 
নহে। হস্তমৈথুন সম্বন্ধে আগি অস্ত্র বিস্তৃত বর্ণনা করিব | 

নরনারীর মধ্যে প্রথম যৌন্উন্মেষের ইতিহান অবগত হইবার 
আগে, বিভিন্ন জনপদের মধ, বিভিন্ন রীতিনীতি ও ভীবন যাত্রার 

প্রণালী, এবং বিভিন্ন শিক্ষা্দীক্ষা ও সভ্যতার মাঝে, উহা'র বিভিন্নতাও 

লক্ষ্য করা! উচিত। নিউ গিনা (৪ম *317268,) প্রদেশে 

বি যাণ্ডা দ্বীপের বালকবালিকাদের মধ্যে যৌন স্বাধীনতা! সম্পূর্ণভাবে 

প্রদত্ত হয়। সেই দেশের শিশুদের মধ্যে যৌন সঙ্বন্ধীয় প্রচুর 
গবেষণা আমরা মালিনোক্ষির “বন্তজীবনে যৌনতত্ব” নামক পুত্তকে 
(1051177079.9+5--993008] 110 ০0 98৮889৪ ) দেখতে 

পাব। সেদেশে শিশুদের সমক্ষেই পিতামাতা সহবাস ক্রিস 
সম্পাদন করে থাকে? শিশুদের সমক্ষেই রতিবিষয়ক চর্চা ও 
কথাবার্তা চালাইবার কোনও বাধ! তথায় নাই--কেবল এইটাই 
তথাকার প্রধান লক্ষণীয় বিষয় যে শিশুরা যাহা! দেখিল.বা যাহ! 
শুনিল কদাপি তাহার সন্বন্ধে তাহার যেন কোথাও কিছু না! বলে। 



সিল সি পিন ঠাই সির রস ইসরাত 

তাহাদের মত্স্তশীকারে যাবার কালে তাহাদের কন্তা বা অপরাপর 

বালিকারাও তাদের সঙ্গে থাকে । তথায় গিয়া বালিকাদের সমক্ষেই 

পুরুষ সাথীরা উলঙ্গ হয়ে মত্ন্তশীকারে রত হয়--এবং তাই তথাকার 

বালিকাদের কাছে পুংজননেক্দিয়ের দৃশাটা অতি স্বাভাবিক হয়ে থাকে। 
অতি অল্প বয়স হতেই তারা৷ যৌন সম্বদ্ীয় উপদেশ লাভ করে এবং 
অতি শিশুকাল হতেই তারা যৌনসম্পর্কীর ক্রীড়াতে রত হয়; এই 

, সব যৌনক্রীড়ায় তাদের হাত ও মুখ সাধারণতঃ যৌনন্থুখ আনয়নের 
সহায় হ'য়ে থাকে। সেদেশের বালিকার! সাধারণতঃ ৪1৫ বৎসর 

“বর্সস থেকে যৌনক্রীড়ায় রত হয় এবং ৬ হইতে ৮ বৎসর বয়সের 

মধ্যেই তাদের প্রকৃত যৌনজীবন আরম্ভ হয়; কিন্তু সেদেশের 

বালকরা যৌনজীবন লাভ করে তাদের ১০ হইতে ১২ বৎসর 
বয়সের মধ্যে। বাঙ্রুবালিকারা একজে মিলে নানাপ্রকার 

যৌন ধরণের খেলায় মত্ত হয়--তাতে সে দেশে কেউ কোনও বাধা 

দেয় না বা কোনও কুফলও ফলে না। 

কিন্ত সেই দেশেরই উত্তরে অল্পদূরে অবস্থিত 4১070175165 

1518798 বাসীদের জীবন যাক্ার মধ্যে এই যৌনশিক্ষা ও যৌন 
উন্মেষের কতই না বিভিন্নতা! মার্গারেট মিড. বলেন (99০ 
30116 0০ 10 19 08168 ) যে সেদেশে যৌনধর্মটাকে 

অতীব ত্বণার চক্ষে দেখা! হয়, এবং এ সমস্ত বিষয়কে অতি 

তীত্র ভাবে দমন করার প্রবল চেষ্টা লক্ষিত হয় ।*, তথায় হত্ত- 
মৈথুন ইত্যাদি প্রায়শঃই দেখা ষায় না এবং বিবাহিতা। নারীরাও 
সহবাস সুখ অনুবোধ না করার পুরুষ সঙ্গকে পরিহার 
করে। 

আবার “লামোয়া” দেশে আর একরকম যৌন উদ্মেষ দেখা বায় । 



১৪ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
দিসি এসি কিস এসসি পি স্মিতিস্ডি তোপ, তোর তস্িন্মি রসি ৯ তোস্সতিসমিপা সস তো সমস পাও পরী সস পস্টিাসিি তি সি তাস লা 

তথায় ছেলেমেয়েরা অল্প বয়স হতেই পরম্পরের সা্গিধ্য হতে দূরে 
থাকে কিন্ত যৌন সম্বন্ধে সে দেশে কারো নিকট গোপন কিছুই 

থাকে না; ফলে বালক বালিকারা অতি শিশুকাপ হতেই যৌন 
ব্যপারগুলি হাদয়ঙ্গম করে ফেলে। সে দেশে প্রায় প্রত্যেক 
বাঁলিকাই ৬৭ বৎসর বয়সের সময় হস্তমৈথুন করে, এবং বালকগণ 
সাধারণতঃ দলবদ্ধ হয়ে এ কার্যে রত হয় এবং তার! পুংমৈথুনের 
ও বশীভূত হয়ে পড়ে ॥ (999 0071765০04৪ 31) 98108, 

05 118:£8979% 11980). 

স্থতরাং কখন হতে যে মানব জীবনে আদি যৌন বীজ প্রোথিত" 

হয় তা বলা খুবই শক্ত। গ্রীকদের ইতিহাসে দেখা যায় যে তারা 
সাহিত্যে দেবতাদের মধ্যেও হস্তমৈথুনের আরোপ করেছে। 
নির্জনে যৌনক্ষধার অবসান করা তৎকান্বীন পঞ্তিত দার্শনিকদের 

মধ্যেও গর্বের বিষয় ছিল। রোমে যৌন ব্যাপার নিয়ে মাথা 
ঘামান খুব তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার বলে গণ্য হোত এবং 

তৎকালীন খ্রীষ্টান পাঁদরিদের মধ্যে সহত্র রকম যৌন বিকাশ ও 
যৌন ক্রিয়! অহরহ প্রকাশমান থাকত। 

আমাদের দেশে অনেক সময় শিশুদের মধ্যে যৌন স্থুখ বোঁধ 
হবার কয়েকটা কারণ দেখা যায়। অনেক সময় শিশু সন্তানকে 

আদরের কালে ন্নেহময়ী মাতা অতি আদর সোহাগের সঙ্গে শিশুদের 

জননেন্জিয়ে হক্কার্পন করে । এই স্পর্শ হতেই উক্ত শিশুরা একটা সুখ 
শিহরণের অনুভূতি প্রথম বুঝতে পারে। তারপরে অকারণে 
অনেক সমর, জ্ঞানে অজ্ঞানে তারা নিজেরাই নিজেদের খ্য তব 
জননেজ্িয়ে হম্তার্পণ দ্বারা ইন্দ্িয়ন্থখ অনুভব করার চেষ্টা করে। 

এঁ ভাবেই তাদের শিশুজীবন হতেই একটা যৌন অনুস্ূতির সঞ্চার 



যুবক যুবতীদের যৌন উন্মেষ ১৫ 
সি সিসি লো এসি সি লেস সি পৌর 

ক্রমশঃ দেখ! দেয় এবং পরবর্তী জীবনে তাহাই হস্তমৈথুন ইত্যাদি 
নামে অভিহিত হয়। 

'আবার ঝি, চাকর, দাই ইত্যাদির সহযোগীতায় শিশুদের মধ্যে 
প্রার়শঃই যৌন বোধের প্রথম উন্মেষ হয়ে থাকে । কুদ্ধ ও ক্রন্দনশীল 
শিশুকে শান্ত করতে অপারক হয়ে অন্তান্ত বহু চেষ্টার পর তারা৷ এক 

অভিনব উপায় আবিষ্কার করে। শিশুদের জননেক্জিকে হস্তম্পশন ব৷ 

ঘর্ষণ দ্বারা তাদিকে এমন একটা সুখ শিহরণের আস্বাদন দেওয়া 

হয় যে তারা অবিলম্বে শান্তমুত্তি অবলম্বন করে। এইরূপ করতে 

*করতেই তাদের মধ্যে জননেক্দজ্িয়ে হস্তার্পণ করবার ছুণিবার অভ্যাস 

দৃ়ীভুত হয় এবং পরবর্তী জীবনে ইহাই আবার তাদিকে হস্ত- 
মৈথুনের পথে চালিত করে। 

যুবক যুবভীচেদর তষীন উত্মেষ £- 

যৌন চিন্তার প্রথম উন্মেষ ও প্রথম যৌন শিহরণ শিশুদের 
মধ্যে কখন প্রবেশ করে ও কি ভাবে প্রবেশ করে তাহার একটা 

ধারাবাহিক বর্ণনা আমি পূর্বে দিবার চেষ্টা করেছি; এইবারে 
জিজ্ঞাম্ত বিষয্ন এই যে, যুবক যুবতীদের মধ্যে কিভাবে ও কি প্রকারে 

যৌন চিন্তার প্রথম উন্মেষ হয়? “হেবলক্ ইলিস্? প্রন্খ 
বিখাত পগ্ডিতগণ বিশদভাবে দেখিয়েছেন যে দিবাস্থপ্স, স্বপপদোব, 

হস্তমৈথুন ইত্যাদি দ্বারাই যুবক যুবতীরা সর্বপ্রথম যৌন সুখ 

স্পর্শ পায়। 

গল্প, উপন্তাস, নভেলাদির পাঠ এবং বায়োস্কোপ সিনেমাদির 

দর্শন দ্বারা যুবক যুবতীদের মনে যৌন জীবন ও যৌন আনন্দের 
ইঙ্গিত প্রকাশ করে। এই ভাবে তারা ক্রমে ক্রমে দিবান্বপ্র 

সস সর স্টিম সরস 



১৬ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
বর্মন পাটি সির বর পি পাটির পি সিসি সরস্বতী উপাস্সিবীস্সিপিস্িলী ইতি ৬ ৯াস্প্পিস্টিলাসটিপাি ঠাস সিসি মিটিমিটি ঠাস অতি ৬৩ ৬ সিটি 

বা অলীক কল্পনাদির ছারা মনে মনে এক অপরূপ যৌনরাজ্যের 
স্থঙি করে। সুস্থকায় যুবকগণ, ১৫ বৎসরের পূর্বেই খেলা ধূলা, 

বা ছুঃসাহিকসতাপূর্ণ কাজ, শীকার ইত্যাদির কল্পনাতর! দিবান্বপ্ 
দর্শনে যৌন আনন্দ লাভ করে। বালিকার! তাদের নহেলে পড়া 

রাণীদের আসনে নিজেদিকে বসিয়ে এ আনন্দ পায়। সতেরো 

বৎসরের পরে, বালক বালিকার প্রেম ও বিবাহ সম্বন্ধে দিবাস্বপ্ন 

নিরীক্ষণ করে যৌন সুখের অধিকারী হয়। “ছ্যামিষ্টম” পরীক্ষার 

স্বারা ইহা অবগত হয়েছিলেন, যে শতকরা ২৭ জন পুরুষ ও ২৫ জন 
স্ত্রীলোক যৌন সম্বন্ধে কোনও জ্ঞানলাভের পূর্বেই দিবান্বপ্র দ্বারা 
যৌন আনন্দ উপভোগ করেছিল। বিবাহের পূর্বের যুবকষুবতীদের 
মনে এই ভাবের অলীক কল্পনাদি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে, 

বিবাহের পরেও শতকরা! ২৬ জন পুরুষ ও ১৪ জন স্ত্রীলোক এই 
দিবা স্বপ্নের অধীন থাকে । 

তারপরে, ক্রমে এই জাগ্রত স্বপ্ন বা অলীক চিন্তাদির গ্রভাবে 

যুবক যুবতীদের ন্বপ্নের মধ্যেও এই যোৌনচিত্র যৌনকর্ বা যৌন 
আনন্দের বীজ প্রোথিত হয় $ উহ্ারই সাধারণ নাস জ্বপ্পদোষ 
এবং “হ্েবলিক ইলিস? ইহারই নাম দিয়েছেন 707০0610 1798173 
1) 91997, স্বপ্ন জিনিষটার প্রভাব যে মানব জীবনে খুবই প্রবল 

তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই ন্বপ্র” জিনিষটার সঙ্গে 
মানবজাতির ধর্মমত, ম্যাজিকতত্ব বা ভবিষ্যদ্বাপীর তত্ব নানান্ভাবে 
বিজড়িত হয়ে আছে। স্বপ্নের হাত থেকে জীবস্লও উদ্ধার পায় 
না; অনেক সময় দেখা যায় কুকুর খুমের মধ্যে দৌড়াইবার মত 
পা ছুড়িতেছে ; সুতরাং “্বপ্র দর্শন যে প্রাণিরাজ্যের অতি 
স্বাভাবিক কর্ছের মধ্যে ধর্তব্য তাতে আর সন্দেহ নাই। 



এই স্বপ্লের মাঝে যৌন ক্রিয়ার আস্বাদন লাভ মানবজীবনেও 
' এক ম্বাভাবিক কাধ্যের মধ্যে পরিণত হয়েছে ; এমন কি স্বপ্রের 

মধ্যে শুধু যৌন কার্ধোর চিত্র দর্শন নহে, এ সময়ে সহবাস স্থুথ 
সহ শুক্রতাবও ঘটে থাকে । নানাদেশে এঁ ব্যাপারটিকে দৈত্য 

দানবের প্রভাব বলে ধরা হয় । “ক্যাথলিক চার্চ” শ্ ব্যাপারটিকে 
78115610 নাম দিয়েছেন এবং “লুখার? স্বপ্নদোষ্টাকে “রোগ, 

বলে ধরে তত্ক্ষণাৎ তাকে বিবাহ দ্বারা আরোগ্য করবার 

উপদেশ দিয়াছেন । | 

' €ষ নরনারীর! সহবাস সুখ হতে সামাজিক বা অন্তান্ত কারণে 
বঞ্চিত হয়েছেন তাদেরই মধ্যে স্বপ্নদোষটার প্রাধান্ত বেশী দেখা 
যাবে; স্ত্রী বিহীন নর ও শ্বামী বিহীনা নারীবিধবাদের মধ্যে, 
অর্থাভাবে বা পাত্রী অভাবে, যে স্বাস্থ্যবান পুরুষরা বিবাহ বন্ধনে 
আবদ্ধ হতে অপারক হয়েছে তাদের মধ্যে, এবং সামাজিক বা নৈতিক 

কারণে যে যুবতীর! এতাবৎ পরিণীতা নহেন তাঁদের মধ্যে শ্বপ্রঘারা 
যৌন সুখানুভব প্রায় প্রতি রাত্রের সহচর হয়ে গেছে। 

আমি নিজে পরীক্ষা দ্বারা দেখেছি যে স্বাস্থ্যবান নরনারীর 
মধ্যে, যারা সামাজিক কারণে, চাকরি হেতু বিদেশে একাবাস অন্ত, 

নৈতিক কারণে, অর্থাতাবে বা অন্তান্ঠি নানাকারণে একা একা 
থাকতে বাধ্য হন তাদের মধ্যে শতকরা! ৯০ জন শ্বপ্নের মধ্যেই 
যৌন-মিলন লাভ করেন ও প্ররুত সহবাস স্থুখখ পানদ এই 
ত্বপ্রদোষটা নরনারীর মধ্যে কত ঘন ঘন হয় তার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের 
বিভিন্ন মতামত দেখা যায়। পেগেট (25৪৪%) বলেন সপ্তাহে 
একবার বা দুইবার, শ্রোণ্টন ( 9:6০, ) বলেন পক্ষান্তে একবার 
বা দুইবার, রৌলেডার ( চ:০1৩০৪:) বলেন উপধ্যৃপরি প্রতি 

৮ 



১৮ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
উপ ্িাসসিসসিিপসিলসি ঠি ভাসি বিসসিতীস্ছি রসি রসি 0 রসি সপসসিপ সসিসসিসি শি ৯ জরি, 

রাত্রে একবার, হ্যামণ্ড ( 5101100100 ) বলেন পক্ষাস্তে একবার, 

লোবেন্ফেল্ড (1,০%976910 ) বলেন সপ্তাহে একবার এইভাবে 

বিভিন্ন মতামত দ্বারা যৌনম্বপ্রশান্ত্র পূর্ণ হয়ে আছে। তবে এই 
সকলের মধ্যে একটা সামঞ্জস্ত এই করতে পারা যায় যে সপ্তাহে 
একবার মাত্র ম্বপ্ে যৌন-নুখানুভব হওয়াই সুস্থ নরনারীর পক্ষে 

স্বাভাবিক ঘটনা । কিন্তু ইহার সম্বন্ধেও অনেক অস্বাভাবিকতা 

আছে। আমি নিজে অনেকগুলি সুস্থ যুবক যুবতীর ইতিহাস নিয়ে, 

দেখেছি ষে তাদের মধ্যে ২৪ জনের জীবনে স্বপ্নদোষ আদৌ দেখা 

যায় নাই। আবার কয়েকটা এমন ব্যক্তির ঘটনা দেখেছি: থে 

তারা প্রতি রাত্রে উপধ্যুপরি ২।৩ বার স্বপ্র দোষের অধীন হন ও 
এতি বারেই শুক্রব্থলন হয়ে থাকে । সেগুলি অবস্ত আমার “রোগী” 

সংখ্যার মধ্যে এবং তািকে রীতিমত, চিকিৎসাদির পর তাদের 
আরোগ্য বিধান করতে হয়েছে । 

প্রতোক স্বপ্নদোষেই যে শুক্রক্ষরণ হয় ত! নহে তবে অধিকাংশ 

স্ময় যখনই স্বপ্রদৌষের মধ্যে শুক্রক্ষরণ বে তৎপূর্বেই দ্রষ্টার 
ঘুমটা ভেঙ্গে যায়, অথবা শুক্রক্ষরণ হবার মধ্যে বা! শুক্রক্ষরণের 

ঠিক অব্যবহিত পূর্ব মুহূর্তেই নিদ্রাভঙ্গ হয়। কার কত বয়স 
হতে যে স্বপ্নদোষ আরস্ত হয় তা নিশ্চয় করে বলা শক্ত। বিখ্যাত 
ইটালিয়ান বেঙ্ঞানিক গুয়ালিনো (0:8%1100 ) বলেন যে তাঁর 

পরীক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে ১৭ বৎসর বয়সে স্বপ্নে যৌনসঙ্গম বোধ 
প্রথম আরম্ভ হয়েছিল। মারে! (1180ঘণ ) বলেন যে যৌন 
ইন্জ্রিয়ের উদ্রেক ১৩ বৎনর বয়সে আরম্ভ হয় এবং "্বপ্রদোষ, 
১২ বৎসর বয়সে আরম্ভ হওয়ার ঘটনাও দেখা! যায়; ইহাদের 
এই স্বপ্নদোষ দেখা দেবার পূর্বে প্রথম প্রথম বন্ধেক মাসং 

পি সিসি এসি সি তাস পাম্পি সস পি পিট প্রি উপরি তা ৯৫ 



যুবক যুবতীদের যৌন উন্মেষ ১৯ 

লিঙ্গ উদ্রেক হবার প্রবণতা থাকে; এ সময় তারা কখনও 

বা হস্তমৈথুন, কখনও বা সঙ্গমক্রিয়াও সমাধা করে, তবে তার! 
তখন এ এ কাধ্যের দ্বারা প্রকৃত যৌন সুখ বা সঙ্গম সুখ 
পায় না। 

এই স্বপ্রদোষে দৃষ্টমুর্তি সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত তথ্য দেখা যায়। 
যে যাকে প্রাণদিয়ে ভালবাসে বা যে যাঁর সঙ্গমস্থখ মনে প্রাণে 

চায়, স্বপ্নে কিন্তু তাহার দেখ প্রায়ই মিলে না। স্বপ্নে প্রায়ই 
দেখ! দেয় অজানা অদেখা কোনও নর বা নারী; কচিৎ কখনও 

'হঠাৎ্দেখা কোনও মুষ্তি স্বপ্রে উদয় হয় বটে, কিন্তু প্রথম প্রথম 
স্বপ্রদোষের মাঝে অতি কুৎসিৎ মুষ্তি দেখা দেয় ও পরে সেই 

ুর্তিটাই দ্রষ্টার কাছে ক্রমে ক্রমে সুন্দর ও লোভনীয় হয়ে পড়ে । 
অতি লোভনীয় স্থন্দরী প্রেয়সীর সঙ্গে কচিৎ স্বপ্নদোষ ঘটে থাকে । 

আবার স্বপ্নের মধ্যে কোনও মুন্তির দেখা না হয়েও শুক্রক্ষরণ হয় । 

এবং এই ধরণের স্বপ্নদোষ দ্বারা অতি অবসন্নতা আসে । বিলাতে 

এবং আমাদের দেশের পাশ্চাত্যদেশের অনুকরণপ্রিয় সমাজেও দেখা 

যায় ষে বিবাহের পূর্বে যুবক যখন তার নির্দিষ্ট যুবতীর সঙ্গে আলাপ 
পরিচয়, প্রেম নিবেদন, চুম্বন আলিঙ্গন ইত্যাদি করে থাকে অর্থাৎ 
তাদের কোর্টশিপ কালে, যুবকের প্রতি রাত্রে ৩ বার পর্যন্ত 

স্বপ্নদোষ দেখা! যায়, কিন্ধ বিবাহের পর তাহা আর দেখা যায় না। 

কিন্তু এই সব ক্ষেত্রেও ইহ! প্রায়শঃই দেখা যায় নাট যে শ্বপ্নে 
সেই প্রেয়সী বা যে কোনও ভালবাসার পাত্রী আবির্ভূতা হয়েছেন। 
আমার একটা রোগী, জনৈক অবিবাহিত যুবক প্রফেসর, আমার 

নিকট বড়ই খেদ করে প্রকাশ করেছিলেন ষে প্রতি রাত্রেই তাঁর 
স্প্রদোষ হয় বটে, তবে তাঁর কত ব্যাকুল ইচ্ছা যে স্বপ্নে একরাত্রি 



২০ যৌনবিজঞগান ও যৌনব্যাধি 
পরিসর সিসি তি ৪৯ ০৯ 2৯তম াস্পাসিবিস্িপিসপসিস্সি পাস সসটিপা সস সরস সিসি তাস সিসির ৬ লি ভাস সিিসলিসি  সিঠানিনীসছি ঠি/ লী 

তার প্রেয়সার আবির্ভাব হোক, এই উদ্দেশ্তে তিনি রাতে শয়নের 
আগে সেই মানসী প্রিন্নার ধ্যান করেন, তথাপি কখনও তার 
মনোবাঞ্ছ৷ পূর্ণ হয় না-ন্বপ্পে অজানিত রমণীদের আগমন হয়ে 
থাকে, কচিৎ কখনও ২।১ জন চেনা রমণীর দেখা মিলে । আবার 

অনেকে বলেন যে তাঁদের স্বপ্নে কোনও রমণীর দেখা হবামাত্রই 
বা তার হঠাৎ একটু স্পর্শ পাবামাত্রই শুক্রক্ষয় হয়ে যায়-_ শুক্রক্ষয়ের 
জন্ত স্বপ্নদৃষ্ট রমণীর সঙ্গে সঙ্গমক্রিয়া মোটেই আবশ্তকীয় ব্যাপার 
নহেঃ একজন রোগী আমায় জানিয়েছিলেন যে স্বপ্নের মাঝে কোনও 

নারী তার চুল আচড়ে দিচ্ছে বা তাকে পাখ! নিয়ে ব্জন করছে 
বা এমনকি তার মাথার বালিসটী সরাবার উপক্রম করছে, এমন 

সমস্বও তার শুক্রক্ষ রণ হয়ে যায়। 

স্বপ্নে ষৌন সঙ্গম বা শুক্রক্ষয়ের বিশেষ "কোনও ক্ষতিকর 
ফজ নাই যদিই না ইহা অতি পুনঃ পুনঃ ও অতি বেশী মাত্রায় 

ঘটে থাকে । নানাকারণে “্বগপ্রদোষের' আবির্ভাব বেশী হতে পারে। 

দৈহিক ও মানসিক হৃদয়োচ্ছাস, রাত্রে শয়নের আগে স্থরাপান, চিৎ 

হয়ে শয়ন, নুতন শয্যায় শয়ন, অতিবেশী নাটক নভেল পাঠ, অশ্লীল 
চিত্রাদি দর্শন ইত্যাদি কারণে ইহার 'আবির্ভাব অতি মাত্রায় দেখা 
দেয়। সাধারণ অবস্থায় ইহার বিশেষ কুফল জান! যায় না, 

কেবলমাত্র কচিৎ কখনও ক্লান্তি বা মাথা ব্যথ। আষে । স্ত্রীলোকদের 

স্বপ্নদোষ? লত্বদ্ধে কোনও বাধাধর! নিয়ম থাকে না বরং অনেকাংশে 

পুরুষদের বিপরীত দেখা যায়। অত্যন্ত বেশী যৌনাকাজ্জাযুক্ত 

রমণী, পুরুষ সহবাস হতে বঞ্চিত হলেও প্রায় তার! বেশী স্বপ্নদোষের 
অধীনা হন না। পুরুষ সহবাসে অত্যন্ত নারীর বরং বেশী স্বপ্রদোষ 

দেখা দেয়, এবং এ সকগ স্বপ্প মধ্যে তাদের যৌন সহবাস ও 



যুবক যুবতীদের যৌন উদ্মেষ ২১ 
০০ 

শুক্রক্ষয় হয়ে থাকে এবং তদ্বারা তাদের শাস্তি আসে ; আবার 

পুরুষ সহবাসে অত্যন্ত অনেক নারী বলেন যে স্বপ্রদদোষে তাদের 

শুক্রআাব হলেও তীর! কিন্তু তাতে শাস্তি পান না। অনেকস্থলে 

অনেক নারীর কাছে তাহ! বরং বিরক্তির কারণ হয়ে থাকে । 

তারপরে যুবফ ধুবভীদের মধ্যে অস্বাভাবিক উপায়ে যৌন 
ইচ্ছ। পুর্ণ করার অবস্থা আসে। শিশুকালে জননেজজিয়ের 
হস্তার্পণ করার অনুভূতি এইখানে তাদের কাজে লাগে এবং নিভৃতে 
তাহারা উক্ত উপায়ে যৌন স্ুখ উপভোগ করে। স্বদেশে 
স্বজাতির নর নারীর মধ্যেই “হত্তমৈথুন, একটা চিরস্তন অত্যন্ত 
কর্মের মধ্যে গণ্য হয়ে গেছে। কিন্তু হস্তমৈথুন সম্বন্ধে বিস্তারিত 
বর্ণনা আমি ষথাস্থানেই করব । 

যুবক যুবতীদের মগ্র্যে অতি অল্প বয়স হতে যৌন ইচ্ছার 
উদ্ভব হবার অপর কারণ হচ্চে “পশুমৈথুন' ইত্যাদি ব্যাপার 
নিরীক্ষণ করা । বৃক্ষশাখার বানর বানরীর যৌনসঙ্গম, প্রাচীয়ের 
পরে কপোতকপোঁতীর সহবাস, পথিপার্থে কুকুর কুকুরীর যৌনমিলন, 
গৃহপালিত অন্ত যথা! গো, ছাগাদি প্রাণীর সঙ্গম--এই সকল 

দৃশ্তে, অনভিজ্ঞ বালক বালিকার মন, শ্বতঃই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। 
তৎপরে যুবাবয়সে তাদের মনে প্রাণে যৌন সশরের সঙ্গে সঙ্গেই 
তারা৷ এই দৃশ্তটা নিজেদের জীবনেও পূর্ণ করতে চার। ফলে 
বালক বাঁলিকারা তাদের নিভৃত খেলাঘরে, বা নিস্তদ্ধ ছিপ্রহরে 
আত্রকুঞ্জের ছায়াীতল ঝোপের মধ্যে, যৌনকাধ্যে রত দেখা 

বায়) এবং বর়ঃক্রমের সঙ্গে সঙ্গেই এ কাধ্য তাদের অভ্যাসে 

পরিণত হুবার উপক্রম হয়। আমি নিজে ১** জন যুবক যুবতীর 
জীবনের ইতিহাস গ্রহণ করে জেনেছি যে তাদের মধ্যে শতবার! 

স্মিিটি 



২২ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
পোস্তিসপাসিিস্সিকীসি ত্র সিএ সপন স্টপ সি ঠাসিতীস্সিতাস্সিতাস্মিাস্ি সিএ ০টি পিস্সিতাস্িতছি লীিস্জি সি বসি শিস সিসি পিসি সি তসসিরসপাস্ছি তে পাসে শি পোস্ট সি লি রসি 6 ৯৮ 

৬০ জন যুবা তাদের ১২ বৎসর বর়ঃক্রম হইতে ১৭ বৎসর 

বয়সের মধ্যে, পশুমৈথুন দৃশ্তে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজ নিজ 
সহচরীদের সঙ্গে গোঁপনে সহবাস করেছে । আর শতকরা ৩০ জন 

বালিকা এ দৃশ্তে অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের ১৪ হইতে ২৬ বৎসর 

বয়সের মধ্যে তাদের সাথী বালকদের সঙ্গে যৌনক্রিয়াতে রত হয়েছে । 

অধিকাংশক্ষেত্রেই বালকরাই এঁ দৃশ্তে অধিকতর উত্তেজিত হয়ে 
বালিকাদিকে যৌনকাধ্যে প্ররোচিত করেছে, কেবল শতকরা ১০ জন 

বালিকা নিজেরাই পশুমৈথুন দৃশ্যে অধিকতর উত্তেজিত হয়ে তাহায়াই 
বালকদিগকে এ কার্যে নিযুক্ত করেছে । 

যুবক যুবতীদের মধ্যে অতি অল্লবয়সে, আর একটা কারণের 
জন্য যৌন আকাজ্ষা জাগরিত হয় ও তারা যৌন কার্যে রত 

হবার জন্য চেষ্টা পায়। ইহা হচ্চে তাদের সখিদের সঙ্গে 
পরম্পর যৌনকার্য্য ও যৌনইচ্ছা সম্পর্কীত কথাবার্ত। 
কহা। তরুণী ও অনভিজ্ঞা বালিকা তার বন্ধু অপর নববিবাহিতা 

তরুণীর নিকট প্রথম শুনে যে কেমন করে বাসর শয্যায় এ 

তরুণী স্বামীর দ্বারা চুম্বন, আলিঙ্গন বা যৌন-মিলন লাভ করেছে-_ 
তার পূর্রাগ কি, তার পরের সুখ বা কষ্ট কতটুকু, তারপর 
হতে ক্রমশঃ তার মনে যৌনক্ষুধার আবির্ভাব, ম্বামীর বিরহে যৌন 
ইচ্ছার অপূর্ণতা হেতু তাহার অব্যক্ত বেদন, সবই &ঁ সরলা বালিকা 

ক্রমে ক্রমে“জানতে পারে এবং এইরূপে তার মনে যৌনইচ্ছা ও 
যৌনক্ষুধা জাগরিত হয়। এ যৌনক্ষুধা মিটাবার জন্ত তখন তার হাতে 
থাকে, বিবাহিতা হইলে স্বামীসঙ্গ, নচেৎ তরুণ খেলাঘরের সাথীর 
সাহায্য অথবা হস্তমৈথুন প্রস্তুতি অস্বাভাবিক উপায়। এ অবস্থায় 
ক্রমে ক্রমে তার সঙ্গে স্বপ্ন দোষের যোগ হয়, এবং ফলে সে শুধু 



যৌনযন্ত্রাদি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য ২৩ 
পরস্পর স্পা পস্পাস্পা স্া আসিস সিপাসসিত পাস্তা সিীপিসানপস্পস্পসিসিপাস্িিস্পিসিসাস্ সপাস্িটাসদিনী সস্তা সপািপসিপিসিতীাসপাসাস্িশিস্িসিত সিপানছিণা ও পীনিস ৭ 

যৌনম্থখ নহে রতিক্রিয়ার পূর্ণাবস্থা অর্থাৎ শুক্রতাব পর্যযস্ত অনুভব 

করতে পারে। একটা নিচ্ফোমানিয়া রোগিণীর জীবনের ইতিহাস 
নিয়ে আমি জানতে পারি যে তাহার ১২ বৎসর বয়সে তাহাদের 

নিজেদের বাটার মধ্যে পোষ! কুকুর কুকুরীর যৌন-মিলন ও 

তাহাদের সংলগ্ন অবস্থা দেখে তার এত বেশী যৌনক্ষুধা জাগে 
যে সেই দ্রিনই তিনি তার এক খেলার সাথী ১৪ বৎসরের বালকের 
সঙ্গে নিভৃতে যৌন ক্রীড়ায় মত্ত হন। তিনি তারপর হতে, পশ্ু- 

জীবনের যৌন ক্রীড়া দর্শনে এতই' উত্তেজিত হতেন যে ্রকার্য্য 
"তাকে যেমন করিয়াই হৌক মিটাইতে হইত, সদসৎ বিচার 

করিতেন না-_ শেষে তিনি নিম্ফোমানিষার রোগীতে পরিণত হন। 

তযৌনষন্ত্রাি সম্বন্ধে ভ্ভাতব্য তথ্য £- 

নরনারীর যৌনক্ষুধা' মিটাইবার প্রধান যন্ত্রগুলি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য 
তথ্য অনেক আছে। যৌন সমস্তা ও ঘৌনব্যধি চিকিৎসার জ্ঞান 

লাভের সঙ্গে তৎসংক্রান্ত যন্ত্রাদির সম্যক পরিচয় লাভ করা উচিত। 

পুরুষের যৌনইন্দ্রিয় মধ্যে জননেন্দ্রিয়টাই প্রধান ইংরাজীতে তার নাম 
পেনিস” (19015 ), এবং অপরটীর নাম টেষ্টিকেল। ম্বাভাবিক 

ও অনুত্তেজিত অবস্থায় ইহা দৈধ্যে ৩ হইতে ৪ ইঞ্চি লম্বা থাকে 

এবং এক ইঞ্চি মোটা হয়। ্বাভাবিক অবস্থায় ইহা লম্বাল্থি 
ভাবে টেষ্টিকেলের উপরে শায়িত থাকে কিন্তু উহার উত্তেজিত 

অবস্থায় ইহা প্রায় ৫৬ ইঞ্চি লঙ্াা ১২ ইঞ্চি মোটা হয় এবং তৎকালে 
ইহা শক্তদেহ নিয়ে দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকে। ইহা গোড়ার 
দিকটার কিছু বেণী মোট! হয় এবং শেষের দিকে ক্রমশঃ সরু হয়ে 
ষায়। পুংজননেক্জিয়ের সর্বশেষে যে স্ুুপারির মত অংশটা থাকে 



সি পারিনি পিন পা সমস সস সি সত স্্্্ 

২৪ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
সস লস্ট 

ইংরাজীতে তাঁকে বলে “গ্লানস্-পেনিস্” € 01808-09101থ )1 

বালাকালে গ্লা্স্পেনিসটী চর্মাবৃত থাকে ; ক্রমে ক্রমে বয়োবৃদ্ধির 

সঙ্গে সঙ্গে জননেন্তিয়্ের আকুতি বৃদ্ধি হতে থাকে এবং সেই জন্ঠ 

গ্লাননপেনিলটী উন্ুক্ত হয়ে পড়ে । এই জননেন্দ্িয়ের নিয়ে ষে খলির 

মত ২টী জিনিষ ছুই জঙ্ঘার মাঝে ঝুলতে থাকে তারই নাম অগুকোষ 
বা টেটিকেল। সুস্থ মানবের এ টেষ্টিকেলের প্রত্যেকটা ২৩ ইঞ্চি 

লম্বা হয় এবং ১২ ইঞ্চি মোটা থাকে । যে স্থানটাতে অননেক্জিয়ের 
উদগম হয়েছে সে স্থানটার নাম “পিউবিক রিজান (0010 2981032) 

ধর স্থানটাতে যৌবন আগমনের সমর হতেই লোম উদগত হতে 
থাকে এবং সেখানটা পূর্ণ যৌবনকালে সম্পূর্ণ রোমাবৃত হয়ে যায় । 

সত্রীলোকদের যোনীদেশ লইফ্াই যৌনইন্দ্রি় গঠিত হয়েছে। 

তাহাদের এই জননযন্্রটাকে প্রধাণতঃ ছুইভাগে ' ভাগ করা যাঁর 
(১) বাহ্ক্গননযস্ত্র বা বাহৃযোনী, এবং (২) অন্তর জননযন্ত্র বা অন্তর্ধোনী। 
বহির্ধোনীদেশে মনসভেনেরিস, লেবিরা-মেজোরা, লেবিয়া-মাইনরা, 
ফ্িটোরিস ও ত্যাজাইনা৷ অবস্থিত । অন্তর্ধোনীদেশ- জরায়ু, ডিম্বাশয় 
কালল নলদ্বব ও ডিম্বাশরদ্বয়ের বন্ধনী সমূহ ছারা (11857192165 ) 

গঠিত। স্ত্রী অঙ্গের উপরে যে স্থানটা রোমে আবৃত থাকে তার 
নাম মন্স্ তেনেরিস ব| উপস্থ । বাল্যকালে তথায় লোম থাকে ন৷ 

তবে তারুণ্য ও যৌবনের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই এ স্থানে লোম 
উদগত হতেথাঁকে। প্ররুত কোন বয়স হতে তথায় লোম দেখা 
দেয় তা ঠিক ব্লা যায় না। বিভিন্ন দৈহিক অবস্থার উপর ইহা! 
কম বেশী নির্ভর করে ; তবে সাধারণতঃ আমাদের দেশে, বালিকাদের 

১৩1১৪ বৎসর বয়স হইতেই যোনিদেশে লোম দেখা দেয়। 

বাহ স্ত্রী অঙ্গ হইতে জরায়ু ছার পধ্যস্ত স্থানটীকে প্রসব দ্বার 



বলে। যোনী ওঠে ৪টা ত্ান্ছ আছে। বড় হুইটার নাম “বৃহৎ 

যোনী কপাঁটদ্বর” (7,8)18 1783078,) এবং ছোট ছুইটীকে 

“দ্র যোনী কপাটদ্বর ( 1,919, 10177078, ) বলে। ক্ষুদ্র লিজের 

আকারে ক্ষুদ্র ভগোষ্ঠ, ব৷ ক্ষুদ্র যোনী কপাটদয়ের সংযোগ স্থলে 
মূত্রদধারে অবস্থিত ক্লিটোরিস বা ভগাহুরে। ইহা ছাড় বাহ্ 

স্বী অঙ্গে মুত্রদ্বার অবস্থিত । 
ভিতর জননযন্ত্রে রাধুটা অবস্থিত থাকে তাহা পূর্বেই বলেছি; 

উহা! দেখিতে লম্বা! পেধারার মণ । উক্ত জরায়ুর ছুই ধারে দুইটা 
* ডিম্বাশয় বা! ওভারি অবস্থিত থাকে । 

যোনীদ্বার দৈর্ঘ্যে ও গ্রন্থে পুংলিঙ্গটীর মত ৬1৭ ইঞ্চি গভীর 

থাকে। উহা এমন ভাবে তৈরি ষে আবশ্তক হলে উহা আয়তনে 
বৃদ্ধি হয়। উঙ্গমকালে সমস্ত পেনিস্টী উহার মধ্যে প্রবেশ 

করতে পারে এবং পেনিস্টার অতি দৈর্থাকার চেহারা হলে উহ্াও 
আয়তনে কিছু বৃদ্ধি হয় ও সমগ্র পেনিস্টীকে নিজের মধ্যে 

গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। 

স্্ীলোকদের প্রকৃত জননযন্ত্র বলিতে জনা বা ইউটেরাসকেই 
বুঝায়। সাধারণতঃ এ স্থানেই পুরুষের শুক্র এবং স্বীলোকদের 

্ত্ীডিষ্ব মিলিত হইয়া জণোৎপত্তি হইয়া থাকে। পুরুষদিগের 
যেমন টেষ্টিকল নামক গ্রদ্থিঘবয় দ্বার! শুক্র নামক পদার্থ তৈয়ারী 

হয় সেইরূপ ওতারী নামক গ্রস্থিছয় দ্বারা স্ত্বীলোকুদের ওভাম 

বা স্থীতস্ত প্রস্তুত হয়। বথাকালে যুবক যুবতীদের সহবাস 

দ্বারা স্ত্বীলোকদের শ্বীঅণ্ড, পুরুষের শুক্রকীট সহ মিলিত 

হলে অর্থাৎ স্ত্রীবীর্ধ্য ও পুংবীধ্যের একত্র সংমিলন ঘটিলে 
গর্ভনধ্চার হয় । 



২৬ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
শান সি এরি রা 

বালিকা ক্রমশঃ যৌবন অব অবস্থায় উপনীত হইলে তাহার জরাযু- 
শ্লৈম্মিকবিন্্লী হইতে নিয়মিতকাল ব্যবধান অন্তর, অর্থাৎ প্রতি 
২৮২৯ দিন অন্তর, ৩৪ দিন ধরিয়! শোণিত আব হয় ; তাহাকেই 

বলে খাতৃতআ্সাব বা মেনই্,য়েশন। খতু দেখা দিবার সময় হতেই 
পিউবারটী আরম্ভ হয়। সাধারণতঃ রমণীদের ৪৫--৫ বয়স 

বয়ক্রমেয় পর এ খতুর তিরোধান ঘটে । এ সময়কেই €মনো-পজ, 
বা বয়ঃসন্ধিকাল বলে। 

উপরে যৌনযন্ত্রাদি সম্বন্ধে যে বর্ণনা করিয়াছি তাহা স্বাভাবিক 

হইলেও উহার অস্বাভাবিকতাও সময়ে সময়ে দেখা যাঁয়। 
পেনিস্টার যে দৈর্ধ্য সাধারণতঃ হয় তাহাই জানাইয়াছি কিন্ত 

এমন রোগীও আমি দেখিয়াছি যে অন্য বিষয়ে সম্পূর্ণ সুস্থদেহ 
হয়েও ২৮ বৎসর বয়স্ক যুবকদের পেনিস্টা অনুত্তেজনশীল অবস্থায় মাত্র 

১ ইঞ্চি পন্থা ও & ইঞ্চি মোটা এবং তাহা উত্তেজনা অবস্থায় ২ 
ইঞ্চি লম্বা ও ২ ইঞ্চি মোটা আকার ধারণ করে। আবার এমন 

খোগীও আমার চিকিৎসাধীনে আপিয়াছে যাহার ২২ বৎসর বয়সের 

সময়েও পেনিস্ বা লিঙ্গটা স্বাভাবিক অবস্থায় ৭ ইঞ্চি লম্বা ও 
১২ ইঞ্চি মোটা এবং উত্তেজনাধুক্ত অবস্থায় পুর! ২ হাত ৩ ইঞ্চি 

লম্বা ও ২ ইঞ্চি মোটা হয়ে অতি বিভীষণ আকার ধারণ বরে। 
উক্ত দুই প্রকার গঠনই যৌন সমস্তার কারণ। প্রথমোক্ত ক্ষুদ্র 
গঠনের লিঙ্গ দ্বারা সহগমনে নারীর যৌনন্থ লাঁভ আদৌ হয় না 
এবং শেষোক্ত প্রকারের অতি বৃহৎ পেনিস দ্বারা সহগমনে 

রমণীদের সুথোঁপাত্দন দুরের কথা বরং তাদের পক্ষে অতি ভয়ের 
কথা হয়ে পড়ে। প্ররূপ লিঙ্গযুক্ত পুরুষের সহিত মৈথুন দ্বারা 
অনেক রমণী ভীষণ ভাবে আহতা। হয়ে চিরজীবনের মত জরাধুকে 

০ 



যৌনযন্ত্রাদি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য ২৭ 
পাকি ৯ এসি স্টিকি সিতসসিতাস্মিস্টিপসি পিসি পিটিসি রসি লাস্ট সি পাস্সিবীসিরাস্িি সি সসগা্িতাসি সিসি সা সসি লি তিপাতাস্পসি সিসি তাস সরাসরি লী 

রুগ্ন করে ফেলেছে । এরূপ ঘটনা খুব বিরলও নহে এবং অনেক 
দাম্পত্য জীবনে এ একই ব্যাঁপারের দ্বারা অতি কঠিন যৌন 
সমস্যার উত্তুব হয়ে থাকে। দাম্পত্য জীবনে যৌন সমস্া” নামক 
পুস্তকে আমি এই সব ব্যাপারের বিস্তৃত বর্ণনা করব । 

ইহা ছাড়া অপর একরকম অস্বাভাবিকতা! “পেনিসের মধ্যে 
দেখা যাঁয়। উপরে বলিয়াছি যে পেনিসটী বাল্যকাল হতে 

আগাগোড়া চর্মাৃত থাকে অর্থাৎ গ্লানস-পেনিস্টা চরের মধ্যে 

থাকে । ক্রমে ক্রমে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ও কামোত্তেজনালাভের 

সঙ্গে সঙ্গেই গ্লানস-পেনিসটী আপনা হতেই উনুক্ত হয়ে পড়ে। 

স্নীসহবাস কালে উক্তেঞনাযুক্ত হয়ে একায়িক উন্মুক্ত না হলেও 

হত্তের দ্বারা ঈষৎ টান দিলেই তাহা উন্ুক্ত হয়ে পড়ে ও স্ত্রী যোনী 
মধ্যে প্রবেশের 'সৃবিধা পুর । কিন্তু অনেক সময় গ্লানস-পেনিসটী 
এরূপ দৃ়ভাবে চর্ম্ের মধ্যে থাকে যে তাহাকে কোনও মতেই 

খোল! যায় না। সহবাঁসকালে উহাঁও এক জটাল সমন্তা হয়ে উঠে। 

এঁ অবস্থার নাম মুদ্বা বা 72111719919 | ওধধাদি প্রয়োগে ও নানা 
প্রক্রিয়ায় উহা আরোগ্য না হলে অস্ত্র চিকিৎসার দ্বারা উহ 

আরোগ্য কর! উচিত। উহারই বিপরীত অবস্থাকে বলে উষ্টা মদ; 
উহাতে গ্লানস-পেনিসটাকে আবরক চর্মের ছারা আবরিত করা 

যায় না। 

যৌন-যন্ত্রাদির মধ্যে “নারীর স্তন, “ভগাঙ্কুর, বা, “ক্লিটোরিস” 

যৌনন্থথ ও যৌন মিলনে যে কতখানি স্থান অধিকার ক'রে আছে, 
এবং যৌন মনস্্তে যে উহাদের মূল্য কত, তার কিছু কিছু পরিচয় 

ইহার পর যথাস্থানে আমি জানাব । 
এইখানে শুক্র সম্বন্ধে ২৪ কথ! বলাও অপ্রাসঙ্গিক হইবে 

ষ. 



২৮ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
শি ৪ সরস রাস্িিস্মপিসর সিপাস্ি সিস্ট ০৯ 

না। অন্ন হইতে রস উৎপর হয়; রঃ ক্রমে সেই রক্ত হইতে মাংস, 
মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জ! ও মজ্জ 
হইতে শুক্র উৎপন্ন হয়ে থাকে এবং সেই জন্তই খাস্ছের শ্রেষ্ঠ অংশকেই 
রেতঃ বা শুক্র বলিয়া ধরিতে হয়। এই শুক্রই হচ্চে গর্ভোৎপত্তির 
একমাত্র কারণ ; যেমন বীজ ভিন্ন গাছ জন্মে না তেম়ি শুক্র ভিন্ন 

গর্ভ হইতে পারে না । শুক্র সর্বশরীর ব্যাপিয়৷ অবস্থিতি করে । 
প্বথা পয়সি সপিস্ত গুড়শ্েক্ষুরসে বথা। 

এবং হি সকলে কারে শুক্রং তিষ্ঠতি দেহিনাম ॥” 

অর্থাৎ যেমন ছুগ্ধে ঘ্বৃত ও ইক্ষুতে গুড় থাকে, সেইরূপ শুক্র 

সর্ধবশরীর ব্যাপিয়৷ অবস্থিত করে। পেটের দক্ষিণ পাশে, ছুই 
অঙ্গুলি নিয়ে অবস্থিত পুরুষের প্রম্রাব নির্গমনের পথ দিয়াই এই 

শুক্রও নির্গত হয়। পুরুষ বখন কামপরুবশে স্ত্রাতে উপগত হয় 
তখন আননহেতু শুক্রক্ষরণ হয়। অনেকে বলেন যে কামভরে 

স্ীলোক দর্শনে, স্পর্শনে, ধ্যানে বা স্ত্রীলোকের শব্ধ শ্রবণ, স্ীলোকসহ 

নশ্বাসে শুক্র নির্গত হয়। 

“কৃৎনদেহস্থিতং শুক্রং প্রসন্ন মনসম্ভথা। 

স্বীধু ব্যাচ্ছতশ্চাপি হর্যান্তৎ সশ্প্রবর্ততে ॥ 
অন্ঠচ্চ- শুক্রং কামেন কামিস্া দর্শনাৎ স্পর্শনাদপি | 

শব্দসংশ্রবণাঁৎ ধ্যানেৎ সংযোগাচ্চ প্রবর্ততে ॥ 

আমাদের শাস্ত্রাহসারে শুক্র স্বেতবর্ণ, ন্ি্ধ, বল ও পুষ্টিকারক ; শুক্র 
গর্ভের বীজ শ্বরূপ, শরীরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বস্ত ও জীবের প্রধান 
আশ্রয় 

“শুক্রং সৌম্যং সিতং নিগ্কং বলপুণিকয়ং স্থৃতম্। 
গর্ভবীজং বপুঃসারো জীবন্তা শ্রয় উত্তমঃ+ ॥ 



যৌনযন্ত্াদির পৃথক পরথক কার্ধ্যাবলী ২৯ 

সকল শুক্রেই যে গর্ভ উৎপত্তির গুণ থাকে তা নয়। যে শুক্রে 
গর্ভসধণর হয় তাহা তরল, ন্লিগ্ধমধুর ও মধুর স্টার গন্ধযুক্ত। 
কেহ কেহ তাহাকে মধু ও তৈলের মত বলেন। 

্ফটিকাভং দ্রবং স্নিগ্ধ মধুরং মধু গন্ধি চ। 
শুক্রমিচ্ছস্তি কেচিত্ত, তৈল ক্ষৌদ্রনিভঞ্চতৎ ॥? 

তষীনবন্ত্রাদির পৃথক পৃথক কার্য্যাবলী_ 

যৌন মিলনের প্রধান ইচ্ছাই হচ্চে গর্ভাধান বা জন্মদান। 
"শুধু. মানবজাতির ভিতরে কেন, সমগ্র ভূমগুলের সমন্ত জীবরাজ্যের 
মধ্যেই জন্মদান হেতুই যৌনক্রিয়ার প্রসারতা। সর্বত্রই পুরুষ 
জাতি ও স্ত্রীজাতির অবস্থিতি এবং সর্বত্রই জন্মদান করার প্রবৃত্তি 

বর্তমান ; এমন ফি উদ্ভিদ কুলের মধ্যেও ইহার ব্যতিক্রম নাই। 

যেখানেই নূতন জন্ম পরিগ্রহণ বাঁ নূতন উৎপত্তি দেখা যায় 

সেইখানেই আছে স্ত্রী ও পুরুষের যৌন-মিলন । আর এই যৌন- 

গিলনে একই রকম বিধান দ্বারা জীবকুল বা মানবকুলের গর্ভাধান ক্রিয়া 

সাধিত হয় ১ সর্ব্ব্রই পুরুষজাতির শুক্র ও স্ত্রীজাতির ওতভাম বা 

ডিম্ব একত্রে মিলিত হয়ে নবজীবনের আগমনী আয্বোজন করে। 

একটাকে ছাড়া অন্তটা বিফল । এক! শুক্র ব৷ এক! স্ত্রী-ডিম্ব নিম্ষল। 

যদিও নারীজাতির স্ত্রী ভিম্বই হচ্চে জন্মদানের আঁসলহেতু কিন্ত 

যতক্ষণ না উহার সহিত যৌন-মিলনদ্বারা পুরুষ-শুক্র-বীজ মিলিত 

হস, ততক্ষণ তাহার মূল্য কিছুই নাই। পুরুষের শুক্র-বীন্ধকে 
বলে 99:03 বা স্পার্মটোজুন, এবং স্ত্রী ডিম্বকে পুষ্ট করে 

ত্রণোৎপত্তি করাই হোল ইহার প্রধান কর্ম । 
আমাদের শাস্ত্রে কিন্ত আছে যে ছুইটী রঙণী পরস্পার উপগতা 



৩০ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাঁধি 
পি সেসব ৯ পসদিরা্টির সত স সিপসিতিসটি সিসি বস্তা সি পাসিাসিাস্ছি তল সিসি সস সিসি বাকি পাখি পিসি পি পি সিসি সমস তা সিসি তি তি তা 

হলেও গর্ভসঞচার হয়ে থাকে। ্ ীলাকেরও যে পুরুষ সংসর্গেশুকরক্ষরণ 

হয় তাহা জানা আছে কিন্তু সেই শুুক্রদ্বারা গর্ভোৎপাদন হয় না 
ইহাই বৈজ্ঞানিক মত! কি্তু স্ুশ্রত বলেন যে-_- 

দা নাধ্যাবুপেরাতাং বুষস্তান্তৌ কথঞ্চন। 
মুধধস্তৌ শুক্রমন্তো্ঠি মনস্থিস্তত্র জায়তে ॥+ 

অর্থাৎ দুইটা রমণী কামাসক্তা হরে যদি পরস্পর উপগত হয় এবং 

শুক্র ত্যাগ করে তাহাতেও সন্তান উৎপত্তি হয়ে থাকে তবে সেই 

সন্তান অনস্থি অর্থাৎ কোমলাস্থিবিশিষ্ট হয়ে থাকে । 

শুধু ইহাই নহে। আমাদের আহূর্ধেদে স্বপ্রে গর্ভঞারের' 
কথাও উল্লেখ আছে। এইরূপ গর্ভাধানে পুরুষের সহ মৈথুন- 
ক্রিয়ার আবশ্তক হয় ন। এইরপক্ষেত্রে খতুমতী নারী খতুন্নানের 
পর স্বপ্রযোগে মেথুনাচরণ করিলে উদ্গৃত আর্তব বায়ুর দ্বার! 
চালিত হথে জরায়ুতে যাক ও তথায় গিয়া গর্ভসঞ্চার করে। কিন্ত 

এইরূপ গর্ভে গর্ভস্থ জীবটার পিতৃগুণ কিছুই থাকে না। এবং 
তাঁর কেশ, শ্শ্র, লোম, নখ, দস্ত, শিরা, ল্লাফু, ধমনী ও রেতঃ জন্মে 

না। এইরূপ গর্ভ সম্বন্ধে আযুর্ধ্বেদ বলেন__ 

খিতুঙ্গাতা তু যা নারী স্বপ্নে মৈথুন মাচরেৎ। 

আর্তবং বায়ুরাঁদায় কুক্ষৌ গর্ভং করোতি হি ॥ 
মাসি মাসি প্রবর্দেত স গর্ভো গর্ভ লক্ষণঃ | 

কললং জায়তে তন্তা বজিতঃ পৈতৃকৈগু ণৈঃ॥, 

স্ীলোকদের গর্ভীশয় সহ আটটা আশয় এবং তাদের রস, মজ্জা। 

আর্তব, শুক্র প্রভৃতি আটটা ধাতু আছে। স্্ীলোকদের “আর্তব' 

ধাতুটাই হচ্চে গর্ভের উপযোগী এবং "শুক্র ধাতুটা তাহাদের শক্তি 
পুষ্টি ও বর্ণের ওজ্জল্য বিধান করে। 



যৌনযস্ত্রাদির পৃথক পৃথক কার্য্যাবলী ৩১ 
সি লাছ লা পাস্দপী সম সিমলা সি পিসি পিসির সি পম সিস্ট 

আবার ইদানীং বেজ্ঞানিক উপায়ে আর এক প্রকার ষন্তদ্বার 
গর্ভোগুপাদন হইয়। থাকে । ইহাকে ইংরাঁজীতে বলে ৪:৮2015] 
1099101096107 অর্থাৎ আজকাল যাহাকে 193৮-7996 080198 

বলে, ইহা তাহাই । পুরুষের শুক্রকে যন্ত্রের বার! রমণীর ইউটেরাসে 

নিক্ষেপ করার আধুনিক এক প্রকার বেজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কার 
হইয়াছে । ইহাতে রম্ণীকে পুরুষ সহবাঁস করিতে হয় না অথচ তাহার 

গর্ভাধান হইয়া থাকে। ভ্যান-ভি-ভেল্ডি এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে 
আধুনিক সর্বশ্রেষ্ঠ গবেষণা করিয়াছেন । (399 ৮921165 ৪৪ 

) 369711165 1 12)8,7118,695 05 ০2 19 ৬9109.) 

নরনারীরর যৌন মিলনে আর্তবব ও শুক্রের সন্মিলনে গর্ভাধান 
বা জ্রণোৎপত্তি হয় বটে তবে এই যৌনমিলনে যৌন-ইন্দরিয়াদি, কে 
কি ভাবে কাজ“করে দেখা যাক। তরুণীদের ঘোনীদ্বারের চতুর্দিকে 
যেকালে লোম উদগত হইতে আরম্ত হয় তখনই তাকে “পিউবার্টি” 
বা যৌবন-মিলনের উপযুক্ত সময় বলে। দেশান্ুসারে এবং জলবায়ু 

আহার-বিহারাদির বিভিন্নতা নিবন্ধন বিভিন্ন দেশে; বিভিন্ন সময়ে, 

রমণীর মধো পিউবার্টির সঞ্চার অর্থাৎ যোনীলোম বা স্তন উদগম হয়ে 
থাকে, কোনও দেশে এমনকি ১০ বৎসরে, কোনও দেশে বা ১৬ বৎসরে, 

এই যৌবন সমাগম নারীর মধ্যে দেখা দেয়। ভারতবর্ষে বালিকাদের 
মধ্য প্রায় ১২ বৎসরে এই সমাগম জানা যায় । এই সময় হইতে 

“ওভা” গঠিত হয়ে প্রত্যেক রমণীর প্রতি ২৮ দিন অন্তর *দেখা দেয়, 

কেবল তাদের গর্ভাবস্থায় উহ! বন্ধ হয়। এইরূপে প্রায় ত্রিশ বংসর 
ধরে এরূপ মাসে মাসে দেখা দিয়ে তারপরে বন্ধ হয়। এ সমম্বকে 

বলে মেনোপজ বা রজনিবৃত্তিকাল। এ ৩০ বৎসর কাল মধ্যে উক্ত 

“ওভাম” সহ পুরুষের 'ম্পার্ম'বা শুক্রকীট মিলিত হলেই গর্ভাধান হয় । 

পাটি সিসিক সপ, পা িলাছি পিসি 
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৯ স্জি পসস্পটি প্র স্সিতি সস পা্পাস্ি সপ স্পস্ট সপাপসরস্সিপি স্ব সি সইএপিস্ি স্পিন সিসি সপ্ত সি সির সরি পাস 

ডিম্বাশয় বা “ওভেরি'তে এঁ “ওভা” প্রস্থত হয়। স্ত্রীলোকের 
যে রজঃ পিচ্ছিল নয়, যাহা নিঃসরণ কালে আপ! বা বেদনা হয় 
না, যার বর্ণ আলতার মত লোহিত এবং যাহা ৩ হইতে ৫ ব্বাত্রি 
পর্ধ্স্ত থাকে তাহাকেই বিশুদ্ধ আর্তব জানতে হবে। এ “ওভা 
যখন পরিপূর্ণতা লাভ করে বা গর্ভ উৎপাদনের উপযুক্ত হয় তখন 

উহ ডিম্বাশয় হতে নির্গত হয়ে কালল নল দ্বারা চালিত হয়ে 

গর্ভস্থলীতে যায় । উহাই উপরোক্ত প্রতি ২৮ দিন অন্তর রজংআব। 

প্ ডিম্বাকাঁর দ্রব্য একপ্রকার পদার্থ মাত্র। কারপেন্টার সাহেব 
বলেন যে এই কীটগুলি গর্ভস্থলীতে গিয়া ১০ দিন পধ্যস্ত জীবিত 

থাকে; কিন্ত ভাঃ ভার্ভি বলেন যে ইহা! গর্ভস্থলীতে ৫।৬ দিনের 

বেশী বাঁচিতে পারে না। 'আাঁবার ডাঃ টভ বলেন যে ইহারা 
গরভস্থলীতে ২০২১ দিন পথ্যস্ত জীবিত থাকে। যাঁই হোক ইহারা 
যে কালে গর্ভস্থলীতে জীবিতবস্থায় থাকে তখন যদি পুরুষের 

রেতঃস্থিত চলনশীল পদার্থ বা শুক্রকীট সহিত মিলিত হয় তাহলেই 

তৎক্ষণাৎ গর্ভ হয় ও গর্ভস্থলীর মুখ বন্ধ হয়ে বায়। গর্ভস্থলীতে 
ইহা প্রথমে একটা বিন্দুবৎ দেখা যায় ; তখন ইহা জলে ভাসমান 
থাকে। ১০১২ দিন মধ্যে এ বিন্দুটা ভিম্বাকার হয়ে জলে পুর্ণ 

হয় ও তারপর ক্রমশঃ উহা বুদ্ধি প্রাপ্ত হতে থাকে এবং ক্রমশঃ 

তাহার হাত, পা! প্রভৃতি সকল অঙ্গই দেখা যায়। এই সন্বন্ধে 
বিস্তারিত ব্ধ্না মৎ প্রণীত “মিড ওয়াইফারী বা প্্রী গতিণী ও 
প্রসূতি চিকিগুসায়” করা আছে। 

পুরুষের শুক্র, টেষ্টিস্ বা অণ্ডকোষে উৎপত্তি হরর । অগুকোষের 
কতকগুলি সামু পুরুষাঙ্গের সহিত সংবুক্ত আছে। যৌন মিলনের 
সময বীধ্যগ্রন্থী নল দ্বারা বীধ্যাধার হইতে শুক্র নিঃ্যত হয় এবং 
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পুরুষাঙ্গের ক্ষুদ্র পথ দ্বারা বাহির হইয়! থাকে । বজ্তিঘবারের নিয়ে 

ছুই আঙ্গুল ডানদিকে যে মৃত্রনালী আছে তাহা দ্বারাই পুরুষের 
রেতঃ আব হয়। ৃ 

পূর্বেবেই বলিয়াছি ষে শুক্রে একপ্রকার অতি ক্ষুদ্রীকার কীট 
থাকে। শুধু চোথে তাহা! দেখা যায় না তবে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ঘার! 

দর্শনে, ছোট, বড়, লহ্বা ইত্যার্দি নানা আকারের অসংখ্য 
, ক্ষুদ্র ক্ষুত্র চলনশীল পদার্থ দেখা যায়। ইহারা দেখতে ঠিক 

বেঙীঁচির মত, লেজ আছে ও মাঁথাঁটা অপেক্ষাকৃত সরু । মৈথুনকালে 

অননেন্দ্িয়ের মধ্যকার সুশ্ম নলদ্বার এই চলনশীল পদার্থগুলি স্ত্রীর 
শরীরে প্রবিষ্ট হয় এবং তদ্বারা গর্ভোৎপাঁদন হয়ে থাকে। 

এক্ষণে, এই স্ত্রী ও পুরুষশুক্র মিলনের জন্ত উভযবের 

সহবাস আবশ্তকণ। এই, কারণে উত্তেজনার উদয় হইলেই 
পুরুষের লিঙ্গটী রক্তোচ্ছাসযুক্ত, শক্ত, মোটা ও বৃহৎ হয়ে ধাঁয়। এই 

অবস্থায় যৌনমিলনে রমণীর যোনীভ্যন্তরে এই সুবৃহৎ পুংজননেন্দ্রিয়টার 
সমন্ডই প্রবিষ্ট হয়। রমণীও কাঁমাসক্তা হয়ে মৈথুনাগতা হলে 
তার যোনি দেশও, এই নুবুহৎ পুং জননেক্দ্িয়টার সমস্তটাঁকেই 
স্বীয় অভ্যন্তরে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। উপগত হয়ে পুং জননেক্দরিয় 
স্ত্রী জননেন্ত্রিয়ের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রবিষ্ট হলেই স্ত্রী ও পুরুষ 
উভয্বেই স্বীয় জননেক্ত্িয়কে আন্দোলিত করে, এবং তন্বেতু 
উতয়েরই জননেক্র্িয় অধিকতর রক্তোচ্ছাসযুক্ত হয়। » পুরুষের 
লিঙ্গমুণ্ড বা গ্লানস পেনিস* এবং স্ত্রীলোকের ভগাঙ্কুর বা “র্লিটোরিস” 
এই মৈথুনে প্রধান সহায়। এ ছুইটী যস্ত্রই সর্বাপেক্ষা 
উত্তেজনাশীল। উহাদের পরম্পর ঘর্ষণে অতি শীদ্রই চরম অবস্থা 

' উপস্থিত হয়। এর চরম অবস্থা বা ০011]09ঞকে ইংরাজীতে 
৩ 
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বলে অরগাঁজম্ (0288৪20 )। এ অবস্থাত্ব উভয়ের অদম্য ও 

বর্ণনাতীত আবেগ, আনন্দ ও উত্তেজনার মাঝে, পুরুষের লিঙ্গঘার 
দিয়া শুক্রআ্াব অতি সজোরে ও সবেগে স্ত্রীজননেক্িয্ের মধ্যে 

নিক্ষিত হয়। এইরূপেই জগতের যাবতীয় প্রাণীরাজ্যের উৎপত্তি 
ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ হুইয়। থাকে এবং এইরূপেই সমুদয় ভূমগ্ডলের সৃষ্টি 
তার আদিমকাঁল হতে আজ পর্ধ্স্ত ঠিক একইভাবে ম্ুপরিচাঁলিত 

যৌনকাধ্য সম্বন্ধে উপরে বহুবিধ কথা বল হয়েছে এক্ষণে: 
যৌনচিস্তা ও যৌনকর্মের মনন্তত্ব সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা 
যাক। যৌনচিস্তার উত্তব ও বিকাশ ইত্যাদির সম্বন্ধে কোনও 
সঠিক মত আজও স্থিরীকৃত হয় নাই ।, যৌনচিস্তার উতদ্তব সন্বন্ধে 
প্রাচীনরা বলতেন যে এই যৌন ইচ্ছাটা পশুকুলের বাহে প্রজাব 
করিবার অদম্য ও অপরিত্যজ্য ইচ্ছার মতই বলবতী এবং 
ভীবধর্থের সঙ্গে উহাঁও পণ শ্বভাবের সঙ্গে জড়িত। উদরে মল 

সঞ্চয় বেশী হলে বা! মুত্রাশয়ে মূত্রসঞ্চম় হলেই যেমন তাহা 
পরিত্যাগ ও নির্থত করে ফেলবার ইচ্ছ! মানবের মনে ম্বতঃই 
আগমন করে, শুক্র সঞ্চয় হেতু তেছ্ি নরনারীর মনে যৌনমিলনের 
দ্বারা এ শুক্র ত্যাগের বাসনা জন্মে। এমন কি মলমুত্রাদির 
অত্যধিক সঞ্চয় হলে তাহা পরিত্যাগ করবার যেমন সময় 

অসময়, স্থান কাল ইত্যাদি বিচার বিবেচনার সময় থাকে না, 
তে শুক্র সঞ্চয়ের পর শুক্রত্যাগে নরনারীর এমন প্রবল ছর্ণিবার 
প্রবৃত্তি জাগে যে তাহাতেও স্থান কাল পাত্র বিবেচনা থাকে না ; 
এ হেতুই নরনারীর যৌনমিলন, এবং নরনারীর যৌনগিলনের 
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অভাবে পুং মৈথুন, হস্তমৈথুন, পণ্ড মৈথুন ইত্যাদি অস্বাভাবিক 
উপায়ে রেতঃপাতের আবিষ্কার । 

কিন্তু উক্তপ্রকার মত যে ভ্রমাত্মক তাহা স্থিরীকৃত হয়েছে 
কারণ মানবের নিকট শুক্র ঠিক বাহ প্রত্রীবের মত দূর করে 
ফেলবার পদার্থ নহে এবং মানবীর নিকট শুক্রত্যাগের কোনও 
ইচ্ছা, যৌনমিলনে প্রকাশ পায় না। নূতন মতান্ুসারে বলা 
হয় যে যৌনমিলনের আকাঙ্ার আদি উৎপত্তি জন্মদানের 
আকাঙার সহিত সুজড়িত। যাবতীয় যৌনমিলনে স্ত্রী পুরুষের 
মধ্যে নুতন স্যষ্টির, নৃতন জন্মদানের এক সুগভীর গুপ্ত কামন! 
বিরাজমান। কিন্তু এই মতটাকেও সত্য বল! যায় না, যেহেতু 

পুংসবন বা গর্ভাধানের নিমিত্ত নিয়মাদি থাকলেও শতকর! ৯৯টা 

যৌনমিলনে জন্মদানের স্পৃহার অস্তিত্ব পাওয়! যায় না। নরনারীর 
মৈথুনক্রিয়াতে সতেজ ও শুক্রকীটের সঙ্গে স্ত্রী আর্তবের মিলনে 
জন্মবিধান হয় ইহা সত্য বটে, তবে যৌনমিলনের প্রারস্তে 
বা সহবাসের সময়ে নরনারীর মনে নবজীবন স্থষ্টির কোনও আকাঙ্খা 
বা চিন্তা কোথাঁও নির্দেশ পাওয়! যায় না। তরুণ প্রবৃত্তির বশে 

তরুণীর আলিঙ্গনে ধর! দেয়; তার আবেগসরস গণ্ডোপরে চুম্বন 
দ্বারা তাকে নবারুণ রাগে রঞ্জিত করে; তার উত্তিগ্ন স্তনম্পশে, 

তার বক্ষোপরি সাবলীল! তঙ্গিম! দ্বারা যৌনক্রিয়৷ সমাপনান্তে, 
তার মধ্যে স্বীয় শুক্রকীট প্রেরণ করে; কিস্ব*্ই সকলই 

কেবলমাত্র একট! দারুণ প্রবৃত্তি ছারা হয়ে থাকে এবং তার 

মধ্যে তক্ষণ তক্ুণীর মনে জন্মদানের কোনও কামনা থাকে না। 

অবশ্থ অতি বেশী বয়সের নরনারীর মধ্যে অনেক সময় পুক্রোৎপাদনের 
পিয়াসা দেখা যায় বটে, কিন্ত তাহারা অনেক সময় পুত্রার্থে 
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যৌনমিলন কাধ্য সমাধা করলেও এ আকাঙ্খাটাই যৌনমিলনের 
আদি আকাঙ্াা তা আদৌ বলা চলে না। এক্ষেত্রে একথাও 
বল! ভাল যে পুত্রলাভের ছুণিবার আকাঙ্ায় অনেক কুম্থমপবিত্রা 
সাধবী স্ত্রী; গোপনে পরপুরুষ মৈথুনে রত হয় এবং এঁ যৌনমিলনের 
একমাত্র আদি কারণ এই থাকে যে এই সহবাসে যেন তার 

পুর হয় ও সেই পুত্র যেন বংশরক্ষার্থে সক্ষম হয়। এ একটা 
অদম্য বাসনায় উত্তেজিতা হয়ে তারা অগ্ঠত্র গোপন বিহার 

করলেও অন্য বিষয়ে তারা অতি সতী সাধ্বী ও পতিগত প্রাণা । 

বোধ হয় পুত্রলাভের ছুণিবার আকাহ্খার প্রাবল্য স্মরণ করেই 
এদেশের আইনবেত্তার! হিন্দু নারীদের পরপুরুষের দারা গর্ভোৎপত্তি 
করানর আইন বিধান করে গেছলেন এবং হিন্দু ধর্শশাস্তরে 
পরপুরুষদারা অনেক পুণ্যশ্লোক1 রমণীর গর্ভোৎপত্তির কথা 

স্ব্ণাক্ষরে লিখিত আঁছে। বাস্তবিক জননী হ্বার ব্যাকুল আকাঙা৷ 

অনেক রমণীর মধ্যে এতই প্রবল যে আমি স্বচক্ষে দেখেছি, 
গ্রচণ্ড রবিকরতপ্ত সুদীর্ঘ নিদাঘ দিবসে," রমণী পুত্রাকাঙ্থায় 
উপধুর্পরি তিন দিন নির্জলা উপবাস করে দিন ও রাত 

কাটিয়েছেন। 
কিন্তু তাহা হইলেও যৌনমিলনে উহার আদি উপস্থিতি 

নাই। বিখ্যাত পণ্ডিত মোল (11011) বলেন যে যৌনমিলন 

আঁকাম্থা, হুরইটী অবস্থায় গঠীত। প্রথম হচ্চে পুং জননেজ্রিয়ের 
উত্তেজন৷ প্রস্থত শুক্রপাতের ইচ্ছা এবং অপরটা হচ্চে পর্পরের 

স্পর্শ ও সান্নিধ্য লাভের ছুর্ণিবার কামনা । ইহার প্রথমটার 
নাম 1000700189০? 09650098999 এবং ছ্িতীয়টার নাম 

[1200199 ০0 00369065610, কিন্তু 09691098999 বা 
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স্থানিক উত্তেজনা ও শ্রাব কখনই আগে আসে না, ইহার 
আগমন হয় 5109306709 বা পপুর্বরাগ” ও মাখামাথির পর। 

সমগ্র প্রাণী জগতেই দেখা যায় ষে যৌনমিলনের অগ্রে নরনারীর 
পরপর আলাপকৃজন, লীলাআলিঙ্গন, প্র্রেমচুম্বন ইত্যাদি 
পূর্ববরাগের” অপুর্ব অভিব্যক্তি । কত দারুণ প্রেম নিবেদন, 

কত ব্যাকুল আলিঙ্গন ও আবেদনের পরে তবে স্ত্বীজাতির মন 
: টলে, তবে নারী পুরুষকে হষ্টমনে বুকে তুলে নেয়; সেকি 

সোজা কথা, সে কি সামান্য ব্যাপার? সমগ্র জগতে কেবল 
* পুর্ববরাগই” যৌন মিলনের অপূর্ব সোপানরূপে অথিষ্ঠান হয়ে 
আছে। ইহাঁরই নাম প্রেম বা ভালবাস! । পুরুষ পাঁগলের মত 
ছটে আসে যেসন ভাবে পতঙ্গ অন্ধ হয়ে উড়ে এসে ঝীপ দেয় 
গ্রজলিত দীপালোকে,* পুরুষ দিন রজনী অবিরাম গুঞ্জনে তার 

প্রিরতমার কাণে প্রেম নিবেদন জানায়, কিন্তু স্ত্রী থাকে ওঁদাসীন্ভভর! 

পাষাণ প্রতিমার মত। এমনি নিবেদনের পর নিবেদন, পুজার 
পর পুজা, আলিঙ্গনের পর আলিঙ্গন, চুম্বনের পর চুম্বন ইত্যাদির 
পরে নারীর হৃদয় দুয়ার উন্মুক্ত হয় এবং প্রি্নতমকে আবেগভরে 
তার প্রেমপুজার প্রতিদান দেয়-এ 18109309979 বা 

পূর্বরাগ'কেই উল্লেখ করে অমর কবি ববীন্ত্র বলছেন 
"রমণীর মন-_ 

সহঅবর্ষের সখা সাধনার ধন ।” 

পণ্ডিত প্রবর হেবলক-এলিস বলেছেন যে [01098097108 

19 109 011106 ০0 06 6105 009] 066000980910099 ৫৪ 
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৩৮ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
শা সপরপর ব আস্মি 

£992৯৮10 10 £9162561011, এই ধপূর্ববরাগণ্টা ঠিক যেন 

সমরায়োজন, গোলাবারুদ স্তগীকৃতকরণ ; আর 1968109808109 

বা সঙ্গমে শুক্রনির্গমনটা হোল যেন বারুদস্্পে অগ্নি প্রদানের পর 

অনলোদগীরণ ও বজ্রনিধোৌষ। সঙ্গমকালে শুক্রম্াবের পরই সব 

শেষ, মহাপৃজার মহাহোম সমাণ্ড। প্রত্যেকবার প্রত্যেক সঙ্গম- 
কালের পূর্ব্বেই এইরূপ পূর্ববরাঁগের একান্ত আবশ্তকতা আছে, তা 
নইলে এই অপরূপ যৌন-মিলনের সার্থকতা থাকে না । 

পূর্বরাগের সংক্ষিত্ত আয়োজনের পরেই নরনারী উভয়ে যৌন- 
মিলনে প্রবৃত্ত হয়। উভয়ের সহবাসকালে, শুক্র ত্যাগ হবার 
পূর্বে অর্থাৎ পূর্বেবোস্ত 70960098997১09 সময়ে দৈহিক নানাপ্রকার 

অভিব্যক্তি দেখা যায়। যে কার্য্ের খসড়া সর্বাগ্রে মন মধ্যে 
ছায়াপাঁত করেছিল ক্রমে তাহা দেহের "উপর আধিপত্য বিস্তার 

করে ও ক্রমশঃ যৌন ইন্ট্রিয়ের মধ্যে সীমাবন্ধরূপে প্রকাশ 
পায়। চর্মের সহিত চরের ঘর্ষণে অপূর্বব মাদকতা! শুধু মনে 
নয় এক্ষণে দেহের প্রতি শিরা উপশিরায়, প্রতি লোমকুপে, 

প্রতি অপুপরমাণুতে দেখ! দেয় । পুরুষের মুখমণ্ডল হনব লোহিতাত, 

স্বাসপ্রশ্থাস হয় দীর্ঘ ও অবরুদ্ধ, দেহ হয় রোমাঞ্চিত, কম্পনে 

ও শিহরণে দেহ হয় অবনমিত এবং তার পেনিস্টী হয় 
শক্ত দৃঢ় ও সুবৃহত। স্ত্রীলাকদের মধ্যেও ঠিক এম্লি দৈহিক 
লক্ষণাবলী চলতে থাকে তবে পুরুষের মত স্ত্রীলোকদের মধ্যে তা 
দেখ! যায় না সত্য, কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেছে যে 

স্বী-গরিলা'দের মধ্যে যৌন উত্তেজনার সময়ে তাঁদের ক্লিটোরিস 
বা ভগান্কুরটা বেশ বড় আকার ধারণ করে। সহ্বাসকালে 

অনেক সময় স্ীলোকদের উক্ত গাস্কুরটা শুধু বৃহৎ আকার 

সি স্পিরিট 



যৌন চিন্তা ও যৌনকর্টের রীতি ৩৯ 
সি অপিস্মপিস্মিিস্সিপিস্সিরসসি সি স্পরস্সিল সি সিসি সস সস সি শপরিসতিপ সপ পা সিসি সিপী পাস স্পিন সপসিপিশিসপ হাউজ জাতি পোপ লাম প্রসার এ 

ধারণ করে ত৷ নয়, তাহ। মুহুমু'হ দৃঢ় ও সঞ্চালিত হতে থাকে । 
যৌনকার্যে সমধিক উত্তেজনা! আসিলে এঁ অবস্থায় একপ্রকার 

গন্ধহীন শ্লেক্সাব্ শ্রাব সমস্ত যোনীদেশ প্লাবিত করে দেস়। 

সন্তান প্রসবের পূর্বেও রমণীদের এ প্রকার শ্রাব ক্ষরিত হয়ে 
সস্তানের নির্গত হওয়ায় পক্ষে বিশেষ কার্যকর হয়। যৌন 
মিলনের পূর্বেও তেমনি এ প্রকার শ্রাব ক্ষরণ দ্বারা পুরুষের 
জননেক্ট্রিষটার সম্যক ও সহজ প্রবেশে বিশেষভাবে সাহায্য 
করে। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে যোনীদেশ এ প্রকার শ্রাবে 

প্লাবিত হয়ে না! গেলে স্ত্রীসহ্বাস করা উচিত নয় যেহেতু 

প্রকৃত যৌন মিলনের পুর্বে পূর্ববোস্ত আলিঙগনাদির দ্বারা 
রমণীর রতি-ইচ্ছা সমধিক উত্তেজিত না হওয়া পর্যন্ত যৌন 
মিলন ন্ুখকর ও ব্রাঞ্ছনীয় নহে এবং এ শ্রাব দ্বারাই তার 

রতিইচ্ছার প্রাবল্য উপলব্ধি হয়। অতএব নর ও নারী উভয়েই 
ধপূর্বরাগ' অর্থাৎ আলিঙ্গনাদির দ্বারা রতিকার্ধ্যে উত্তেজিত 

হলেই পূর্ব্বোক্ত যোনীশ্রাব ছার। যৌন মিলনের প্রকৃষ্ট সময় 
নিরূপণ করে দেয় । | 

এইখানে আর একটা কথা জানবার আছে। তরুণীর জীবনে 
সর্বপ্রথম সন্বাসকালে একটা দারণ বাধা তার জননেক্িয়ে 

তখনও বর্তমান থাকে । তার নাম “হাইমেন” বা! কুমারীচ্ছদ । 
কুমারীদের প্রথম সহবাসের পরই উহা! ছিল্প হয়ে যায়। 
পূর্ব্বে এই কুমারীচ্ছ? দ্বারাই নারীর সতীত্ব পরীক্ষিত হইত। 
যথায় এই সতীচ্ছদ ঠিকভাবে অটুট থাঁকিত তথার তাকে 
অনাস্রাতা বা পুরুষ সংসর্গবিহীনাঁ বলেই ধরা হইত এবং যথায় 
ইহাকে ছির অবস্থায় দেখা যাইত সেখানেই সেই নারীকে অনতী 



সমিতি ০৬০ রর রস ্র্ 

বা পুরুষ উপতৃক্তা শ্রেণীতে গ্রহণ করা হইত। আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকরা ভূয়ঃ ভূয়ঃ পরীক্ষা! বারা প্রমাণ করেছেন যে উক্ত 

হাইমেনের সঙ্গে সতীত্ব বা পুকুষসহবাস প্রমাণের কোনও 

মূল্য নাই। যেহেতু নানা দৈব ছূর্ঘটনা যথা উতাঁন, পতন, 
লক্ষ-বম্প করা, হস্তমৈথুন দ্বারাও এঁ হাইমেন ছিন্ন হয়ে যেতে 
পারে ঃঠ আবার অনেক স্থলে পুনঃ পুনঃ পুরুষ সহবাস করা 

সত্বেও অনেক বেশ্তাদেরও এই “হাইমেন” অটুট আছে দেখা 
যায়। সুতরাং “হাইমেন” ঠিক আছে দেখলেই সেই নারীকে 
কুমারী এবং “হাইমেন” নাই ,দেখলেই তাকে পুরুষ উপভুক্তা বলা 
মোটেই সমীচিন নয় । 

প্রথম পুরুষ সহবাসেই এই হাইমেনটা ছিন্ন হয়ে যেতে 

পাঁরে। ছিন্ন হবার কালে রমণীর বিশেষ ক্লেশের কারণ 

হয়ে থাকে। অনেক দাম্পত্য জীবনে এই প্রথম সহবাস 
হতেই, বিজাতীয় ক্লেশ পাওয়া জন্ত চিরজীবনের তরে তাদের 
মধ্যে এক বিষবৃক্ষের রোপণ হয়ে যায়" এবং আজীবন তারা 

হাহাকার করে থাকে । নরনারীর প্রথম সহবাস, জীবনের এক 

মহাসন্ধিক্ষণ। অজ্ঞতার দ্বারা, এবং অত্যন্ত ত্বরান্বিত হয়ে যুবক 
ত্বামী, যুবতী স্ত্রীয়ের প্রথম সহবাসকালে, অনভ্যাস বশে ও 
অজ্ঞানতা দোষে, পণ্ড বলপ্রয়োগে তার হাইমেনটা সজোরে ছিন্ন 
করেন ও যুবস্তী স্ত্রীকে যৌনন্থথের চাইতে সহঅগ্ডণ বিরক্তিকর 
এক বিজাতীয় কষ্ট দান ক'রে তার বিশ্বাস ও প্রেম হারিয়ে 
ফেলেন। দাম্পত্য জীবনে যৌন সমন্তার শতকরা ৯০্টী এই 
গ্রথম সহবাস-সভূত (মৎ্প্রণীত দ্বাম্পভ্যজীবনে যৌনসমন্তা 
ও তাহার প্রতিকার (বন্ত্স্থ) দেখ)। অনেক যুবতীর এই 
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কুমারীচ্ছদ খুবই শক্ত থাকে এবং তাহা সঙ্গমকালে স্বামীর 
পুং জননেন্দ্িয়ের প্রবেশে বিশেষ বাধা দেয়। এ নারীগণ স্বামী 

সহবাসে অত্যন্ত কষ্ট পাঁন এবং হ্বামীকে যমের মত ভয় করেন । 

অনেক নারী বিবাহের পরও কোনও মতে স্বামী গৃহে যাইতে 

চান না, রাখিয়া আসিলেও পুথা হইতে গোপনে পুনঃ পুনঃ 
পলাইয়া আসেন। সেই সকল ক্ষেত্রেই প্রায় দেখা যায় যে এই 
সঙ্গমসমন্তা বর্তমান। এই অত্যাবশ্তকীয় ব্যাপারটা না জানার 

জন্ত কত গৃহে যে অশান্তির আগুন জলে উঠে, কত রমণী ষে 

*ভীতা হরিণীর মত গৃহত্যাগ করে পথে বিপথে বেরিয়ে পড়েন 

ও পরে দম্থ্য হস্তে নিগীড়িতা ও নিগৃহীত হয়ে ভীবন শ্বশান 

করে ফেলেন তার আর ইয়ত্ব নাই। এ সকল ক্ষেত্রে স্বামীর 
বিশেষ ধৈরধ্য ধারণ করা কর্তব্য এবং স্ত্রীকে এই সকল বিষন্ে 

উপদেশ দান করে বুঝিয়ে বলা ভাল। তারপর, দিনের পর দিন, 

পূর্বোক্ত পূর্বরাগের দ্বারা অর্থাৎ আলিঙ্গন চুম্বনাঁদির দ্বারা, সেই 
যুবতীকে কাম-উদ্বদ্ধা করে ধীরে ধীরে ও ন্নেহভরে মৈথুন কার্যে 
রূত হ'তে হবে। এইভাবে ২৪ দিনের মধ্যেই সহজে পরী কুমাঁরীচ্ছাদ 

আপন! হতেই ছিন্ন হয়ে তাদের যৌন মিলনের পথ প্রশস্ত ও 
স্থগম করে দেয়। একান্ত শক্ত কুমারীচ্ছদ হ'লে অশ্রোপচার দ্বারা 

তাহ ছিন্ন করান ভাল। 
আমি জানি একটা অষ্টাদশী যুবতী বিবাহের পর হইতে আদৌ 

ত্বামীর নিকট যাইতে বা স্বামীঘর করিতে চাহিত না । তাহাকে 
তথায় রাখিয়া আসিলেও সে পলাইয়া আসিত। স্বামী-স্ত্রীর 
আত্মীয় ত্বজনের মধ্যে, কত চেষ্টা, কত বুঝাপড়া, কত 

মারধোর সেই অবলা রমণীর উপর থে নিরন্তর প্রবাহিত হয়েছে 
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তার আর হইয়ত্ব| নাই। এইভাবে কিছুদিন গত হবার পর 
তাদের উভয় পক্ষ আমার নিকট সহ্পদেশ জন্য আসেন। এ 

ভাবের পলাতকা ২1৪ জন রমণীকে আমি নানাভাবে শিষ্টশাস্ত 
পতিপরায়ণা স্ত্রীতে পরিণত করে স্বামীর ঘরে শাস্তি এনে 
দিয়েছি বলে, তাঁদের ধারণা এই সব ভূতে-পাওয়! রোগিণীদের 
ভূত ছাঁড়াইবার ওধধ আমার আছে এবং তারই জন্যে আমার 
কাছে তারা আসেন। আমি আনহ্রপূর্বিক সমস্ত ঘটনা পৃথক 
ভাবে স্ত্রীয়ের নিকট আস্ভোপাস্ত শুনি ও বুঝি যে অন্ঠান্ঠ রোগিনীদের 
স্কা় এই ককুমারীচ্ছদ'টা তাদের দাম্পত্য জীবনের ছেদ এনে* 

দিয়েছে। প্রকৃত তাই--উক্ত যুবতীর হাইমেন অত্যন্ত শক্ত ছিল 
এমন কি তথায় সামান্ত স্পর্শ হলেই তাঁকে অব্যক্ত ক্লেশ দিত। 

তাঁর শক্ত হাইমেনটাকে অস্ত্রের ছারা ছিন্ন করে দেওয়া হয় 
এবং তারপর হতে সেই যুবতী, সতী সাধবী ও দাম্পত্যকাধ্যে 

স্থুনিপুনা স্ত্রী হয়েছিলেন । অনেক সময় এই সকল ক্ষেঞ্জে, সেই 
রমণীর নিজ আহ্ুলদ্বারা কয়েকদিন অল্প অল্প চাপ দিলেই বা 

২১* দিন অল্পভাবে স্বামী সহবাসের চেষ্টা করলেই উহ ছিন্ন 

হয়ে যায়। অনেক দেশে জননীর। তাদের কন্তাদিকে অতি অল্প বস 

হইতেই আঙ্গুলদবার! হাইমেনটাকে ছিন্ন করার উপদেশ দিয়ে রাখেন 
যাহাতে পরবত্তী জীবনে সহজেই তার! স্বামী সহবাসে সমর্থ হন। 

আবার আর এক রকম রমণী আছেন ফাদের যোনীদেশ অতি 

সবয়স্পর্শেও আক্ষেপধুক্ত হয়--ইংরাজীতে বলে 88201570708 বা 
যোনীর আক্ষেপ। ইহা একপ্রকার রোগ বিশেষ এবং হোমিওপ্যাথি 
মতে ইহার খুব ভাল ভাল ওঁষধ আছে যথাস্থানে তাহার বর্ণন! 
কর! বাবে। তবে একথাও পুনরায় এখানে বলছি যে অধিকাংশ 
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যৌনব্যাধির মুল চিকিৎসা হতে পারে একমাত্র 
যৌনতস্বের জম্যক জ্ঞান ও যৌন মনস্তস্বের সমুহ 
বিশ্লেষণ ছ্বারা; ওবধ অপেক্ষা মনম্তত্বের জ্ঞানই এখানে অতি 
মুল্যবান। এই যৌন মনস্তত্বের সাহায্যে আজকাল প্রায় সকল 
রকম যৌনব্যাধির চিকিৎসা অতি সহজে ও অক্েশে সমাধা হচ্চে 
ও অসংখ্য নরনারীর শ্বশান জীব্নে শাস্তির মন্দাকিনী প্রবাহিত 

করে দিয়েছে। 

নরনারীর সহবাসকালে পুরুষের উপরে থাকাই বহুদিন ধরে 
চলে আসছে; পশুজীবনেও এই একই নিয়ম দেখা যায় ; গরু, 

ঘোড়া, কুকুর, মুগ, ছাগ এমন কি কপোঁত, হংস ইত্যাদি 
পক্ষীদের মধ্যেও স্ত্রীজাতিই নিয়ে অবস্থান করে। মহাঁপপ্ডিত 
€হেবলক ইলিস বল্ষেন যে “0 109) 09 10.02075] 70961১00 

০06 171818 802:08.01) 18 81697107157 09 6০ 1৪০৪-- 

609 0০981619025 06 50 981160 ৬৩7৪৪ 8995755.+ 

অর্থাৎ নরনারীর যৌন মিলন হয় তাদের মুখোমুখী ভাবে । কিন্ত 
[0 81] 5101100818, 95৪2 00999 21709609515 81190 

৮০ 1258,05 901608 15 999690 05৮ 619 00819 

৪1010208,0101116 619 19707819 70986931071 অর্থাৎ অন্তান্ 

সকল প্রাণীরা এইসময় ঠিক এইভাবে মুখোমুখি থাকে না। 
গো-অশ্ব-ছাগাদির টৈথুন দৃশ্তে ত1 বেশ বোঝা যায় ৮ বিভিন্ন দেশে, 
বিভিন্ন জাতির মধ্যে পশ্বাদির অনুকরণে সহ্বাস ক্রিয়া সমাপন কর! 

হ্য়। অনেক সময় যৌন যস্ত্রাদির গঠন বিভিন্নতা হেতু দম্পতীর 
মধ্যে যৌন সমস্তা দেখা দেয়। সেইসকল নরনারীদের সহ্বাঁসকালে 
বিশেষ বিশেষ অবস্থা বা 20০৪1৮100 অবলম্বন কর! উচিত। 
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সিসি সম সিল এসি সি লস ০৯ পেস সন্ত 

দ্াম্পত্যজীবনে যৌন সমস্ত! নামক মৎপ্রণীত পৃথক পুস্তকে 
এই সব সমস্তার সম্যক সমাধানের ব্যবস্থা থাকিবে । আমাদের 

ধর্প্রাণ হিন্দুদের মধ্যে মুখোমুখী বা £5০০ ৮০ 1509» 920৪ 

&0897৮৪, অবস্থা ভিন্ন অন্ত অবস্থা অবলম্বন করা বিশেষ পাপের 

কাধ্য বলিয়া পরিগণিত হয়, কিন্তু বিশেষ প্রণিধান করিয়া 

দেখিলে ইহা নিঃসন্দেহে বুঝা যাইবে যে বিভিন্ন অবস্থাক্রমে 
যৌন মিলনে বিভিন্ন 700816107, অবলম্বন করা পাপ ত নয়ই, 

বরং বহুবিধ যৌন সমস্তার সমাধানে বিশেষ সাহায্যকারী হইয়া 
থাকে । তবে একথাঁও ঠিক যে নরনারীর যৌন মিলনে উপরোক্ত : 
7০815107)ই সর্বশ্রেষ্ঠ ; মেরি ষ্টোপস বলেন যে 47191) %00 

7010915 10016126 11060 9801) 061১978 9593, 7089117% 

/9106115 010 609 00000), ৮7161) 0251 00109 ০০0৫ 

98.0]) 00797) 20996 £809 €০ 6৪,০৪. 

যৌন সহবাস ক্রিয়াটাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় 
(১) 01299186015 ও শ্বাস প্রশ্বাস সন্বন্ধীষ্ম এবং (২) অস্থটা 

1406০: বা গতি সম্বন্ধীয় । এ অবস্থায় শ্বাস প্রশ্বাস ঘন, দ্রুত 

ও বন্ধ হয়ে আসে, মুখচোখ লাল হয়ে যায়, রক্তের চাপ অতি 

বৃদ্ধি পায়, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বৃদ্ধি হয় ও ভ্রততর হয়; এ সময় 
ঘাম বৃদ্ধি হয় এবং মুখেও প্রচুর লালা বা থুথু জন্মে; তা 
ছাড়া মৃত্রত্যাগেচ্ছা ও মুত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু “মোটর 

বা! গতিদ জ্সায়ুর উত্তেজনা বা ক্রিয়া দ্বারাই যৌন মিলনের 
শেষ কাধ্য সফল হয় অর্থাৎ 1)9৮0:0)98097809 বা শুক্রনিক্ষেপ 

হয়ে থাকে। এ অবস্থায় পেশীগুলির অনৈচ্ছুক সঞ্গালন আপনা 

হতেই জানা যাঁয়, জননেক্তিয়ের দ্গায়ুমগ্ডলীর আক্ষেপিক কুঞ্চন 
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ন্মে, পুরুষের মুন্রত্যাগে বাধা |আসে কিস্ত সত্ীলোকদের ত্যাগের 

সিনা 
এঁ গতিদ স্নায়ুর উত্তেজনা জন্যই যৌন মিলনে নরনারীর কম্পন 
হয়, গলার স্বর ভেঙ্গে যায়, একপ্রকার অব্যক্ত মধুর স্বর আঁপন৷ 

হতেই গল হতে বের হয়, এবং হাচি ও কাশি হতে থাকে। 
এইকালে পুরুষের যৌন যন্ত্রে আলোড়ন ও স্ত্রীযোনি নিঃস্যত 

: শ্লেম্মাদারা লিপ্ত হয়ে তন্মধ্যে পুনঃ পুনঃ প্রবেশ ও নির্গমন চলতে 

থাকে। এইভাবে ঘর্ষণের দ্বারা একটা অতি তীব্র অনুভূতি ও 
রক্তোচ্ছাসের পর পুং জননেন্দ্রিয় হতে রেতঃ অতি জোরে ও তীর 
বেগে, স্ত্রীযোনী অভ্যন্তরে প্রক্ষিপ্ত হয়। পণ্ডিপ্রবর ইলিস 

বপেন--ব ০008115 80097 609 17005062099 ০ 6189 

৪6110019610] [01018190105 6109 0026906৪280. 1০1 00101 

০0৫ 61)9 ৬ 92109, 61013 020098৪ 9 ৪£9০0615915 ০৪:19 

০৮, 10811)157 ১7 0109 21756000700 90062906108 ০01 

01১9 1091090 98592009809 1009019, ৪170 6109 9910091 18 

9001680 10 ৪ 39৮, | 

নরনারীর সহবাসকালে উভয়ের এই প্রকার 200%91092 

সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত মত প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন যে 

যৌন মিলনে স্ত্রী নিস্তন্ধে নিশ্চলভাবে থাকবে এবং পুরুষ কেবল তার 
পেনিসটার মুহমুহু প্রবেশ ও নির্গমণ হেতু পুনঃ পুনঃ কোমর 

সঞ্চালন করিবেন। কিন্ত ইহা বড়ই ভুল কথ; এই জ্ঞানটা 
ভাল করে না থাকার জন্কই অনেক দম্পতীর জীবনে বিশেষ 
সমন্তা দেখা! দেয়। এই কার্ধ্যটা নু, ৪. 080009:৪ এই বলে 

উল্লেখ করেছেন যে ৭0709 ছা91] 60896091500 69 



৪৬ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
সি গিরি ক চপ পা ৬৯ পর সা বালি সর সস পরস্পর সর ৯৬ পিএ এত স্পা সিআিস্সিপশিস্উিি স্পস্ট জিপি, সি পম 

02£808 109169061 9866190 ৪00 80870690 6০ 88,0]) 

06192, 609 6010 80 09819, 18709] 6109 123061078 

০01 0109 ০0789118619 ৪1101106 ০01 039 108019 0801 

৪50 107৮0, 091৮5 10 70 ০006 ০৫6 67165 ৬ 8£109,." 

কিন্ত সী পুরুষই এই কাধ্যে যোগদান করিবেন অর্থাৎ উভয়েরই 

170ড97091) আবহ্যকঃ-্গ্যান্থারস বলেন 1155 ৪1১০9010 

120608,1]5 8110 & ডি 10091)98 108.08: &%7)0 10760, 6৪,010 

28:৮৮ 6০ 619 200610]2 001086 2, 1985 135]? 

তার পরেই ক্রমে ক্রমে এই 10706102, উভয়ের ঘারাঁই দ্রুত 

হইতে দ্রুততর হতে থাকে, সমস্ত পুং জননেক্দ্িটা মুহুমুহু 
সজোরে প্রবিষ্ট হয়, উভয়ের জননেক্জরিয় হতেই প্রচুর্ পিচ্ছিল শ্রাব 
নির্গত হয়ে উভয়ের যৌন ইন্রিয়কে সিক্ত 'করে দেয় এবং তার 

পরেই হঠাৎ সজোরে, তীব্রবেগে রেতঃ নিক্ষিপ্ত হয়ে যৌন 

মিলনের শুভ সমাধান করে দেয়; ইহারেই ইংরাজীতে বলে 
07259 ) যৌন মিলনের সমস্ত কার্য্যেরই এইখানে পরিসমান্তি 

ঘটে। নরনারীর এই ০72£8,910 জগ্তই আপ্রাণ চেষ্টা ও কামনা 

থাকে এবং উভয়ের একই সময়ে এই ০:88810 হলে উভয়েই 
উদ্ভয়কে ভাগ্যবান ও ভাগ্যবতী বলে মনে করেন। 

কিন্তু দম্পতী জীবনে যৌন সমন্তার শতকরা ৯*টী হচ্চে এই 
02£5810)য়ের ব্যতিক্রম সম্বন্ধে । উভয়ের একই কালে 0:269810) 

হওয়া, এক অতিভাগ্যের লক্ষণ ; কিন্ধ তাহা না হয়ে যদি স্বামীর 
০7£%87, অগ্রে হয়ে যায় ও তাহার রেতঃপাত হেতু সে নির্ভীব 

হয়ে পড়ে তাহলে স্ত্রীয়ের পক্ষে 'এক অতি নিরানন্দ ও অব্যক্ত 
কষ্টের কারণ হয়ে পড়ে; এবং এইরূপেই, দিনের পর দিন, এ 
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অব্যক্ত যৌন কষ্টের উপলব্ধি ছারা স্বামীকে বিষ নজরে দেখে 

ফেলেন। মংগ্রণীত দাম্পত্য জীবনে যৌন সমস্যা পুস্তকে 
এ সম্বন্ধে যাবতীয় উপদেশ বিস্তারিত লিখিত হুইবে। যৌনতত্বের 
সুক্প জ্ঞানের সাহায্য দ্বার! আমি অনেক যৌন সমস্তাঘুক্ত দাম্পত্য- 
জীবনের নুখশাস্তি বিধান করেছি--বার! প্রত্যেকে প্রত্যেকের 

নিকট দ্য ও ভয়ঙ্কর শক্র হয়ে উঠেছিল, যৌনবিজ্ঞানের সাহায্যে 
তারা প্রায় সবাই আজ পরস্পর প্রিয়তম ও প্রিয়তমা । 

স্লীলোকদের গর্ভবতী হওয়ার সঙ্গে ভাদের মধ্যে এই 0128৪] 

অনুভব করার কোনও সন্বন্ধ নাই। পূর্বে লোকের ভ্রান্ত ধারণা 
ছিল যে যৌনমিলনে পুরুষের রেতঃপাতের সঙ্গে স্্রীলোকেরও যদি 
রেতঃপাত বা 0788%317) না হয় তাহলে পুরুষের শুক্রপাত হলেও 

তন্বারা গর্ভধারণ "হবে না,। কিন্তু সে বিষয় যেতুল তা সবিশেষ 
ভাবে জানা গেছে । এমন নারী আছেন ধিনি পুনঃপুনঃ গর্ভবতী 
হয়েছেন কিন্তু কোনও সহ্বাসেই স্বামীর 07859] কালে নিজের 

রেতঃপাত বা 0:£8820 অনুভব করেন নাই । পুরুষদের রেতঃপাত 

হবামাত্রই সেই শুক্র ত্বভাবতঃই রমণীদের গর্ভীশয় মধ্যে চালিত 

হয়ে থাকে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে গ্রীকৃরা বলতেন যে রমণীর 

গর্ভাশয় একট! জন্ক বিশেষ এবং সেই এ রেতঃটাকে নিজের মধ্যে 

গ্রহণ করে। কিন্তু পরীক্ষার বার। ইহাই স্থিরীকৃত হয়েছে যে 
যৌন মিলনের তীব্র উত্তেজনা! বা! 02%982) সময়ে অগ্যান্ত কী প্রাণীর 
মত রমণীদেরও জরায়ু ক্ষুদ্রতর কিন্ত অধিক প্রশ্ত (7১:০8092) 
ও নরম হয়ে, বস্তিদেশের নিয়ে অবস্থান করে এবং শী সমন 

ইহার মুখের আক্ষেপিক আকুঞ্চন হতে থাকে । রমণীদের মধ্যেও 
02788, দেখা দিলে, তাদেরও একপ্রকার পুরু প্লেম্াবং রেতঃআাব 
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হয়ে থাকে ; ইহা পূর্বোল্লিখিত পাল! ও প্রচুর শ্লেম্মা নহে যাহা 

দ্বারা সঙ্গনকালে পুংজননেক্ছ্রিয় সিক্ততা ও পিচ্ছিলত লাভ করে 
এবং যোনী মধ্যে প্রবেশের সুবিধা পায়। 

স্্রীলোকদের যোনীদেশের ন্নাধুমগ্ডলীর দুই প্রকার ক্ষমতা আছে 
এবং প্রভূত উত্তেজনা ও ০:89. সময়েই এ ক্ষমতা বিশেষভাবে 

জান! যায়। একপ্রকার ক্ষমতার দ্বারা পুরুষের শুক্রকে ইহার! 
গর্ভাশয়ের দিকে চালিত করতে পারে, অন্থপ্রকার ক্ষমতার দ্বারা 

তেমনি ইহারা, ও শুক্রকে ভ্রণ-নির্গত-করার শক্তির মত, তীত্র 

তেজে বাহিরে নির্গত করে দিতে পারে। এ প্রকার বহিনির্গমন 

ক্ষমতার ঘার! গর্ভনিরোধের কাজ শেষ হয়। গবাদি পশুর পরীক্ষা 

কালে দেখা গেছে যে অনেক গাভী রমনাস্তে শুক্রটাকে বাহিরে 
নিক্ষিগ্ত করে দেয় এবং তাহার! বন্ধ্যা, থাকিয়া যায়। চল্তি 
কথায় এ ব্যাপারটাকে সাধারণ লোকে “পাল ঝেড়ে দেওয়1” বলে। 

আবার যোনীদেশের এ প্রকার অন্তর্চালনের ক্ষমতার দ্বার! পুরুষের 

প্রাবিত শুক্র কীটকে জরাফুর দিকে চালনা করে। অনেক সময় 

“হাইমেন? ছিন্ন না হলেও এবং পুংজননেন্ছ্িয় যোনী মধ্যে আনে প্রবেশ 
না করলেও এবং তজ্জন্ঠ যোনীছ্বারের বাহিরে রেতঃপাত হলেও, যোনী- 

দেশের ক্ষরিত আাবের সহিত সংমিশ্রণে ইহা ক্রমশঃ জরামুর মধ্যে 
ওভাম বা ডিম্বের সহিত মিলিত হয় এবং এরূপ অপূর্ণ যৌন মিলনের 
মধ্যেও নার গর্ভবতী হয়ে যান। এমন ২১ জন ন্বামীর মুখে 
অতি বিশ্ময়ের সহিত এই কথা বলতে শুনেছি যে স্ত্রীর সহিত 
সহবাসকালে আজ পর্যন্ত তার জননেন্দ্রিয় আদৌ প্রবেশ করে 
নাই, এবং প্রতিবারেই যোনীথারের বাহিরে রেতঃন্রাব হওয়া 
সত্বেও তার স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছে । আবার এমনও দেখেছি যে 

এসসি 
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রমণী আসঙ্গপ্রসবা, তিনি গর্ভধারণ কঃ গর্ভধারণ করেছেন অথচ তার 

কুমারীচ্ছদ তখনও অটুট ও অক্ষুন। এই সম্পর্কে হেবলক 
বলেছেন “০০2 আঅ1)9 ৪, 17590800186 907517,090 &28% 

179 10858 1780 110 ৪০688%1 005608 161 7018 18, 61৪ 

ছি পাস পিসি তা অপাসন 

1৪ 770 07:০০ 9170010 1079208,705 01]19%, 286 

01975 189,8 108912 8001651:5,” 

নরনারীর যৌন মিলনকালে, বিভিক্ন সময়ে, তাদের চোখ মুখের 
বিভিন্ন পরিবর্তন দেখ! যায়। । যৌন মিলনের পূর্ব্বে ও আলিঙ্গন 
£ম্বনাদির পর, পুরুষের মুখে একট! শক্তির (91892 ) আলো! 

পড়ে এবং রমণীর মুখের সৌন্দধ্য ও লাবণ্য অধিকতর বদ্ধিত 

ইয়। কিন্তু ইহার পর কার্য যতই অগ্রসর হতে থাকে, উদ্ভয়ের 
মুখ চোখেরও অপরূপ পরিবর্তন সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয়। এই 

সময় চোখের তারা৷ বদ্ধিত হয়, নাকের পাখন! ছটা ওঠা নাম 
করে, শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত ও ঘনঘন ৰয়ঃ হাতের মুঠ শক্ত 

হতে চায়, মুখে প্রচুর লালা জমে ও জিহবা সঞ্চালিত হতে থাকে। 
পর্যবেক্ষণ করে দেখলে জান! যাঁর যে» এ সময়ে অনেক প্রাণীর 

কর্ণ ছুটা খাড়া ও সোজ! হয়ে পড়ে। তা ছাড়া এ সময়ে 
উভয়ে ভাঙ্গ! ভাঙ্গা সুরে, আছুরে ধরণে, অর্থহীন প্রলাপের মত 

যা! তা বকতে থাকে । চক্ষুতারকা বিস্তৃত হওয়ার জন্ত আলোকাতন্ক 

জন্মে এবং তাই শুক্রত্যাগকালে চোখছুটা মুদে আসে । হাতের 
মুঠা তীত্রবেগে সঙ্গিনীর বিশেষ বিশেষ স্থানাদিতে স্বীয় প্রতাঁপ 
বিস্তার করে এবং দন্তের নিপীড়নে উভয়ের গণ্দেশ অনেকসময় 
ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাক । 

যৌন মিলনের পূর্ণ সময়ে অর্থাৎ 708৮9198092,09 কালে 

৪ 



ব্পা সী ভন লাস্ট পাটি পাটি রশি তস্ছি তাসমিমা 

৫০ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
৫৯ ৯ সিসি পতি লস আসিস সি পিসি লী রসি লস 

দৈহিক ( ৬8,৪0018 800. 270905198) উত্তেজনা এত বেশী 

হয় যে এজন্য এ সময়ে অনেক ক্ষেত্রে অনেক বিপদ ঘটেছে। 
সহবাসের সময় শুক্রত্যাগানস্তর স্বামীর মৃত্যু শুধু যে মহাভারতে 
মান্ত্রীর ভাগ্যেই ঘটেছিল তা নয় ইদানীং ও মাঝে মাঝে এরূপ 

২।১টা ঘটনা শোনা যায়। মুচ্ছা, বমন, অনৈচ্ছুক প্রআবত্যাগ 
বা বাহে নিঃসরণ, গ্রন্থি স্ফীতি ইত্যাদি অনেক সময় দেখা দেয়। 
আমি একটী রমণীকে দেখেছিলাম--প্রতি সহবাসের পরই তার, 

অতি প্রবল হিক্কা আরস্ত হোত এবং প্রায় ১ ঘণ্টা কাল সেটা 

তাকে অব্যক্ত যাতনা দ্রিত। আমি তাঁকে যৌন মিলনের বৈজ্ঞানিক 
প্রক্রিয়াদির উপদেশ দেওয়ায় ও তার পর হতে তিনিও সেইমত 

মেনে চলায় এ দারুণ কষ্ট হতে তিনি একেবারে পরিত্রাণ পান। 

অপর একটী ৬* বর্ষ বয়ঙ্ক প্রৌঢ় ব্যক্তির অষ্টাদশী রমণীর সহ 
যৌন মিলনের পর পক্ষাঘাত হ্য়। যৌন মিলনের পর এপিলেগ্সি 

বা মুগী রোগের আক্রমণের কথা আরো বেণী শোনা যায়। 

যৌনতত্ব ও যৌন মিলনের বিধি ব্যবস্থা ধারা জানেন না বা আদৌ 
মানেন না, অথবা! বুদ্ধবয়সে তরুণী ও রূপসী ভাধ্যার মোহে ও 

উত্তেজনায় ধারা অন্ধ ও আত্মহারা হয়ে পড়েন, অথবা যাদের 

পরম্পর যৌন ইন্দ্রিয়াদির বিষম বৈষম্য থাকে তীঁবাই প্রায় এই 
সকল বিপৎপাতের বেশী অধীন হয়ে পড়েন। এইরূপ দৈবদূর্বব্পাক : 

ও অনেক বিবাহিত জীবনে ঘোরতর বিপদের ও সমন্তার কারণ 

হয়, এবং আমি আমার দম্পভী জীবনে যৌন জমস্যা। 
নামক পুস্তকে ব্যবহারিক উপদেশাদির দ্বারা তাহার প্রতিবিধাঁন 

করিতে চেষ্টিত হইব । 
এ সমস্ত ছুর্ধিবপাক বা সমন্তা অস্বাভাবিক যৌন মিলনের ফল-' 



কামোত্তেজনাবদ্ধক অঙ্গাদির স্বরূপ ৫১ 
শা পিছ পি পা পি পাখি পাখি তেন ৮৯ সত সম কষ লি চীন সি ছি এটি ৫৯ তত ওসি ৯৯ সবি ৮৯টি এসসি ৬ তি লে তি লট পপ ০৫ 

স্বরূপ দেখা দেয়। নচেৎ সুস্থ ও স্বাভাবিক সহৰাসের ফল অতি 
মধুর, অতি চমৎকার; তদ্বারা দুর্বল ও অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থতা ও 

স্বাস্থ্য লাভ করেঃ পুরুষের মনে আসে শাস্তি, হৃদয়ে আসে 

অনাবিল প্রেমধারা, চোখে আসে গভীর নিদ্রার স্নেহশীতলকম- 

পরশ । শ্রান্তি ও ক্লান্তির মাঝে তারা উভয়ে তখন এক স্বর্গীয় 

শান্তি ও আরামের নিঃশ্বাস ফেলে, জগৎসংসার তাদের কাছে 

'তখন মধুময় গানময়, হ্থধাময়। প্রেমময় নন্দনের রূপ ধরে, 

মনগ্রাণ 'আবেগভরে যেন বলে-_ 

| “মলয় সমীরে ভেসে যাব শুধু 
কুন্থমেরি মধু করিব পান ; 

ঘুম্মুব স্থবাশ কেতকী-শয়নে 
ঠাদেরি কিরণে করিব স্নান ৮ 

কাঢমাতেেজনাবদ্ধক অঙ্গাদির স্বব্ধুপ ৫ 

নরনারীর যৌনমিলনের সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভের সঙ্গে 

তাহাদের দেহের কামোত্তেজনাবদ্ধক স্থানগুলির সম্যক পরিচয় 

জানা উচিত। যৌনমিলনের প্রথম আলিঙ্গনাদির কালে দেহের 
স্থানবিশেষ খুবই বেশী ৪83081]5 17509789861)960 থাকে । 

বিভিন্ন নরনারীর, দেহের বিভিন্ন স্থানই এ প্রকার কামোদ্রেক 

আনয়ন করে। পুরুষাঙ্গপ্রদেশ, মুখমণ্ডল, স্তনের বৌটা/ কান, শ্রীবা 

পার্থ, ব্গল, আঙ্গুল, গুহাদেশ, জঙ্ঘা প্রভৃতি স্থানগুলি কামোত্তেজন! 

আঁনয়নে বিশেষভাবে সমর্থ । নরনারীর পরস্পর এসব দৈহিক 
স্থানের স্পর্শ, ঘর্ষণ ব৷ চুম্বনের দ্বারা তাদের মধ্যে এক অভিনব 

' কামোত্তেজন]র তড়িৎ প্রবাহ বিচ্ছুরিত হতে থাকে এবং পরস্পরকে 



৫২ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাঁধি 
বাপ্পি পিসটি ৬ ২১ এ উন জপ সি স্ম্পর সপসসিসি ভা স্র্আিশি সিএস সি পরাস্ত তিস্মিএিসিসি পাত ২ সিল অসি, এসির পিসি ড্র সতী সিসির সি | তিল সা সত 

পরম্পরের যৌনমিলনে ভীষণভাবে উত্তেজিত করে। যৌনমিলনের 
আগে এই অঙ্গাদির আলোড়ন ও বিদর্দনে পরবর্তী যৌনমিলন 
স্থুসম্পন্ন হয়। সহবাসের পূর্বে এ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির দিকে লক্ষ্য 

করে তাহাদের স্পর্শ ও বিমর্দনাদির দ্বারা পরস্পরকে কামোত্তেজনায় 
একীভূত করা সর্ববপ্রধান কর্তব্য । রমণীরা স্বভাবশীতল ; তাহাদের 

কামোত্তেজনা সহজে আসে না, খুব ধীরে ধীরে তাহাদের মধ্যে 
সহবাসাবস্থার ব্যাকুলতা৷ দেখা দেয়। এদিকে পুরুষ কিন্তু অতি 

সত্বর কামভাবে উত্তেজিত ও ব্যাকুল হয়ে পড়ে। এ প্রকার 
উত্তেজনার মধ্যে পুরুষ তাঁর ঈপ্সিতা নারীতে সহগমন রুরে, 

তখন সে চিন্তাও করে না যে একজনার উত্তেজনা এবং অপরের 

উত্তেজনাহীনতার মধ্যে সহবাস করার মত এত জঘন্য ও নিরানন্দকর 

বস্ত জগতে আর নাই। পুরুষ উত্তেজনার বশে সহবাসকালে 

রমণীর উপর লম্ষঝম্প করে এবং অতি সত্বর তার রেতঃপাত 

করে ফেলে; এদিকে সমস্ত সময় হয্নতি সেই রমণী মৃতা ও 
প্রাণহীনার মত নিশ্চলভাবে শুয়ে থাকে ও পুরুষের কামানলে 
আত্মাহুতি দেয়, কিন্ত যৌনসুখ লাভ কর দুরে থাক এই যৌনমিলনে 
তার মনে এক বিজাতীয় স্বণা ও অভাবনীয় ক্লেশ জম্মে। যতক্ষপ 
পর্যন্ত না রমণীর সম্যক কামোদ্রেক হয় ততক্ষণ পধ্যস্ত তার 

সঙ্গে সহবাস করা শুধু মুর্খামি নহে, পশুভাবের পরিচায়ক । 

সেইজন্ত সহবাসের পূর্বে উত্তেজিত মানব তার ঈপ্সিতা নারীকে 
নানাভাবে প্ররোচিত, উদ্ব,দ্ধ ও উত্তেজিত করিতে প্রয়াস পাইবে। 
পরীক্ষার দ্বারা ইহা এক্ষণে বিশেষভাবে নিরূপিত হয়েছে যে বিভিন্ন 

নারীর বিভিন্ন স্থানে হন্ত প্রদানে বা আলোড়ন-নিমর্দনে, তাদের 
অদ্ভুত ভাবে কামবাসন! বুদ্ধি পায়। রমণীর মুখে মুখ দিয়! বা' 



যৌনমিলনে পূর্ব্বরাগ ৫৩ 
স্পা সিপিবি ও তা সিপাররাস্ি পি ভসপর্ি অপি ভাতিজা পাপাসপেসাস্সিসসপল হলাম সি ৬ তি সস পি এ & লি তি পালা ওত সস সত সি সন লি উপ সপ সত 

জিহ্বা প্রবেশ করাইয়া চুম্বনের দ্বারা তার বদন সুধা পাঁন করা, 
তাই কাব্যে-অমর হয়ে আছে। অতি শীতল রমণীকেও স্তনের 

বোঁটার চুম্বন দ্বারা বা স্তনের বৌঁটাটীর স্পর্শ দ্বারা তাকে অতি 
সত্বর কামোত্তেজনার উম্মাদিনী কর! যায়। রমণীর ভগাঙ্কুর বা 

ক্লিটোরিস হচ্চে তাকে উদ্ব,দ্ধ করার পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান। 
পুংজননেক্ছ্িয়ের বারা এ ফ্রিটোরিসটাকে ২।৪ বার ঘর্ষণ করিলেই 
অতি শীতলা রমণীও অতি সত্তর উত্তেজিতা হ'য়ে সহবাসকারী 

পুরুষকে সবলে আলিঙ্গন করে ও জড়াইয়া ধরে । জীবজগতেও 
“এই একই রীতি প্রচলিত। কপোত কপোতীদের মেথুনপ্রাকালে 
দেখা যায়, পুং কপোত তার সাঘীটার মুখ গহ্বরে স্বায় ঠোঁট ছুটী 
প্রবেশ করিয়ে দিয়ে অব্যক্ত কুজনে, তার মধ্যে যৌনমিলনাঁকাজ্ষার 
স্থতীব্র শিহরণ আনবান্ব প্রয়াস পাচ্ছে। বিবাহিত জীবনে অনেক 
স্বামী এই বৈজ্ঞাণিক প্রক্রিয়ার সম্যক পরিচয় না! জান! হেতু 
প্রবৃত্তি ও উত্তেজনার বশে, স্বীয় পত্বীকে অন্ুত্তেজিতা ও শীতল 

অবস্থাতেও যৌনমিলনদ্বারা ব্যথিত ও ক্রিষ্ট করে। এইভাবে যৌন 
ঘিলনের কুফল এতই বেশী, যে বিবাহিত জীবনে শতকর! ৫ণ্টা 
নরনারীর মধ্যে এই একই কারণে দাম্পত্যবিরোধ এবং এমন কি 
বিবাহ বিচ্ছেদ পর্য্যন্ত ঘটে । মতগ্রণীত প্দাম্পত্যজীবনে যৌন- 

সমন্তা*র মধ্যে ইহা একটা অতি বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় । 

তষীনমিলচঢন পুশ্্রাগ £- 

পুরবরাঁগ বা! নরনারীর যৌনমিলনের প্রারস্তের উদ্ভোগ পর্ব, 
যৌনজীবনের বারো আনা ভাগ স্থান অধিকার করে আছে। 

' যৌনমিলনের উদ্কোগ আয্বোজনের মহার্ধতা এতই বেদী যে শুধু 



৫৪ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
পন অপার ব্ী সর্াসিনপাসছি সস সিপাসি্াস্সিতাসিশিস্টি সস্সিসসিলিস্পিটা সা পিসি সপ সিসির সপিসটিপিস্টিিসিসসি ৯ সি সস সস সপ পাস সিলোসসিতি সি সিল সপ সপ উতলা সি ছি সিল চল সি খা এ জিত সি উমা তন 

ব্যবহারিক জীবনে নহে, কাব্য ও সাহিত্যের মধ্যেও তার কথা 

্ব্ণাক্ষরে খোর্দিত দ্রেখা যায়। বৈষ্ণব সাহিত্যে এই পূর্বরাগ, 
রাধাকষ্জের যুগল মিলনের প্রারস্তে এক অপরূপ মহিমায় মহাঁ- 

মহিমান্বিত হয়ে, আবালবৃদ্ধবণিতার বুকের পরতে পরতে চিরতরে 

অঙ্কিত হয়ে আছে । জীব জগতেই বল, বন্য জীবনেই বল বা এমন 

কি অতি স্ুমত্য নরনারীদের মধ্যেই বল, এই যৌনগিলন প্রারস্তের 

উদ্ভোগ, এই মদনপুজার ষোড়শোপচার আত্মোজন, অতি সত্য 
ও অপরিত্যজ্য। প্রাণীজগত ও পক্ষীজগতের মধ্যে যৌন মিলনের 

পূর্বের কার্যকলাপ দেখিলে ইহা ব্বতঃই প্রতীয়মান হবে যে, মস্ত" 
প্রাণীদের মধ্যেই ইহা কতটা স্থান অধিকার করে আছে। এ 

সব ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় যে স্বীজাতীয় জীবটা নিস্তব্ধ হযে 
বসে থাকে এবং পুরুষ জাতীয় জীবটা তার প্প্রেয়মী সাথীর দনোহরণ 

জন্ত কতই না আপ্রাণ চেষ্টায় রত হয়েছে। প্রায়ই দেখা যায়, 
যৌনগিলনের পূর্বে স্বী কপোতীর চারিদিকে পুং কপোতটা বিভিন্ন 
ভাবে নৃত্যকল! প্রদর্শনের দ্বারা প্রিরতমার মন ভুলাইবাঁর চেষ্টা! 

করে; এ নৃত্য সময়ে সে তার গলাটা স্ফীত করে, অপরূপ 

গুঞ্জন শোনায়, এক অভিনব ওজ্জল্যে তার বর্ণ ও দেহ সুশোভিত 

হয়ে উঠে_-তবুও হয়ত কপোতীর মন পায় না; কিন্তু বছক্ষণ 
সাধনার পর শ্রীমতীর কৃপা হলে, তবে তার সঙ্গে যৌনমিলনের 
স্থখ অনুভব. করবার সৌভাগ্য লাভ করে। এইভাবে পুরুষও 
তার প্রিয়তমার কামোদ্রেক করে এবং তার মধ্যে যৌনক্ষুধার 

উন্মেষ দ্বার! যৌনমিলনের পথ সুগম করতে প্রয়াস পায়? সুতরাং 

এই পূর্বরাগই হোল যৌনমিলনের একমাত্র উপায়। 
নরনারীর জীবনে যত কাব্য, যত সঙ্গীত, যত নৃত্য, বত লীল! 



যৌনমিলনে পূর্ববরাগ ৫৫ 
স্চিঠীসটিলীসটিিসসিগীসপরাসপিসসিনাস্জিতিসসি সিসি রিতা সিল সিসি 

চাতুরি, সবই এ প্রিয়তমাঁর মনোরঞ্রনের জন্য । পুরুষ তার পূজার 
নৈবেগ্ নিয়ে তার মানসীর চরণ তলে বসে “মাস মাস বরষ' গত 

ক'রে, জীবন ধন্য মনে করে, দৈবাৎ দি প্রেকসীর মন পায়, 

দৈবাৎ যদ্দি তার কৃপা কটাক্ষের অরূপ মোহের প্রেরণায় সেই 

প্রিরতমার বুকে স্থান লাভ করে, তাহলে তার মত ভাগ্যবান বুঝি 

ধরাধামে মিলে নাঁ। সেইজন্যই বুঝি দেবধানী তাঁর নিঠুর প্রিয্নতমকে 
উদ্দেশ করে অমর শিক্ষা দিয়েছিলেন-_-- 

রমণীর মন-- 

ও সহ বর্ষের সখা সাধনার ধন” । 

এই পূর্বরাগ বা প্রিয়তমার রুপা ভিক্ষার বিষয় নিয়ে বৈষ্ণব 
কাব্য আজ অমর হয়ে গেছে। শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের সেই 

অসীম ভালবাসা, তাঁকে ক্ষণিক দেখবার সেই সুতীব্র মোহ, তাহার 
রাতুল চরণারবৃন্দে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে তাঁর সেই সকরুণ উক্তি-_ 

“দেভি পদপল্লব মুদারংঃ 

এসবের কি তুলনা আছে? বৃন্দাবনের সেই অতীতের প্রেমগাথা, 

যমুনার সেই চিরনৃতন কলতানের সহিত ছ্যলোকে ভূলোকে 

বিজড়িত হয়ে সমগ্র বিশ্বের প্রেমরাজ্যে অক্ষয়, অমর ও মহিমাময় 

হয়ে আছে। সেই চিরন্তণী মানময়ী রাধা, আজ বিশ্বের সমস্ত 

নারীজাতির মধ্যেই বিরাজমান। আর চিরস্তন পুরুষ, তার 

প্রেয়পীর পদতলে, লজ মান ভয় সব বিসর্জন দিয়ে, তার 

বিলোলকটাক্ষ, তার স্থমধুর হাসিকগাঁ, তার ন্নেহশীতল আলিঙ্গন, 
তার নুধামধুর চুম্বন ইত্যাদির মোহে সর্বত্যাগী মহেশ্বর হ'য়ে 
পরম আবেগে বলছে-- 

“দেহি পদপল্লব মুদারং !” 

৭৯ এ সিসির সি সপ সপ সিস্ট পর সরি িলা পিপল সমিতি সিসি 



৫৬ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাি 
সিসির সিলাসপিাস্পিনসটিত ছিল সিপাসিসাটি পি পা্টিএ সি সি লীষ্পিস্পিতাস্টিলীসসি বাসি লাস তাপস পালি পসদিপা্সিলাসটি পাসটিিস্মিপাসি পাতিল পানি বাপ্পি সিিসটপিক্সিাসিানছি লাস্ট সিসি এ ছি এসসি সিসি পাটি বানি লাছি পাটি স্টিল 

আর, এই অপরূপ যুগল মিলনের পূর্ধরাগের অরূপ আভায 

আকাশ বাতাস ছেয়ে গিয়ে, দিকে দিকে স্বর্গের স্থষমা ফুটে 

উঠেছে। প্রকৃত যৌন মিলনে নয়- কিন্তু তার পূর্ববরাগের মহিমাময় 
মিলনাগতা প্রেমিক প্রেমিকার যুগল প্রতিমা! দেখে, পুনঃ পুনঃ 

বলতে ইচ্ছা হয়-_ 
তোমারি শিরোপরে কদম উঠে ফুটে 

ভ্রমরা ঝাকে ঝাঁকে কুন্ুম পড়ে লুটে 
সজল মেঘ দেখে মযুরী উঠে ডেকে 

পেখম তুলি সবে, তোমারি পানে চায় । 

ূর্ববরাগ বা কোর্টশিপ বা প্রেমনিবেদনকে যৌনমিলনের প্রথম 
অঙ্গ বলে ধরা যায়। ইহার ছারাই পুরুষ নিজের ভিতর এক 

উন্মাদনা ও শক্তি অনুভব করে এবং তার প্রেযসীর মধ্যেও 

যৌনবাসনার উন্মেষ এনে দেয়। বহু বনু তপস্তার পর যেমন 
সাধক সিদ্ধিলাভ করে, তেয়ি এই পূর্ববরাগরূপ স্ুকঠোর তপস্তার 
ছারা মানব সহমিলনের পথে অগ্রসর হয়" ও তার ঈক্সীত বত 
বুকে ধারণ করার ভাগ্যলাভ করে। সত্যই এই মদন পূজার 
আয়োজনের জন্যই-_ 

পল্পব দলে মঙ্লিকাফুলে পল্লীর কুটারে, 
ওঠে বঙ্জুলবন মঞ্জুমাধুরি মর্্মরি ফুটি রে ! 

০ষীনক্ষুধার হ্রাস স্বদ্ধি 8 

কিন্ত এই পূর্ববরাগের একটা নিগৃড় বৈজ্ঞানিক অর্থ আছে। 
নারী প্রথম পুরুষ দর্শনের সময়ই বদি মিলনাকাজ্ষা নিপীড়িত 
হইত, তার যৌনক্ষুধ৷ যদি সর্বব সমস্্েই সমানভাবে উদ্ধদ্ধ থাঁকিত, 



যৌনক্ষুধার হাস বৃদ্ধি ৫৭ 
পপি স্পিন পর রস সস সিসি তাস সিসি লী ৯ পাপা এস রি এ বাসি বস 

তাহধে আর যৌন্বিজ্ঞানে পূর্ববরাগের অস্তিত্ব দেখা বাইত না। 
কিন্তু বিধাতার বিচিত্র বিধানে নরনারীর কাম-পিপাসা! জাগরিত 
হবার একটা বিধান ও সময় আছে; সদাসর্বদাই যৌনপিপাস! 
সমানভাবে তাদিকে পীড়ন করে না। হেবলক-এলিস বলেছেন-- 
+01)9 01)610077912 06 0007৯111089 10101081081] 

00701080090 710৮ 6)9 1806৮ 01796 1 20120951922 

8৪৮৪29 109,100, ১0 30709 96976 09217809110 ০01৮111290 

0780) 800 93109018911 [2 ড0188,0, 59208116518 

109110019, %100 1106 00119692617 169 20871695686107, 

অর্থাৎ নরনারীর যৌনক্ষুধা সর্বদাই সমান থাকে না; সময়ানুসারে 
তার হাস বুদ্ধি হয়, ইহা পরীক্ষা করে দেখতে বেশী বেগ পেতে 
হবে না যে, এক এক সময় যৌনসঙ্গম নর বা! নারী কতই না 

বিরক্তি ও ওদাসীন্ত প্রকাশ করে অথচ আর এক সময় হ্রত 

এই যৌনমিলনের চিস্তাতেও তারা পাগল হয়ে যাঁয়। যৌনক্ষুধা 
সকলের মধ্যে সকল সময়েই যদি অতি তীত্র থাকিত তাহলে 

ধপর্বরাগণ জিনিষটার অস্তিত্বও থাকিত না, এবং নরনারীর প্রেম- 
পূজার আয়োজন-উপাচারেও এত প্রীচ্রধ্য দেখা বাইত না। এলিস 
বলেন যে -? 009 9930%1 ৪00978৮09 ৪929 ৪৮ ৪ড০্ড 

ঢ801091)0) 15 10061) 99৪৪9 0108 60 ৪610201861018 8৮ 

01709 2০007691011) 01710 109 7:50006৫ ৮0 13011110811 

800 6)9 86681008977) 0?  6070990817098 ০৪] 

09590 0 01060016193,” অর্থাৎ যৌনইন্দ্রিয় যদি সহজেই 

ও সর্বদাই উত্তেজিত থাকিত তাহলে পূর্ববরাগের জাদৌ অস্থিত্থ 
থাকিত ন1। 



৫৮ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
পিল সি সত সিন উপাস্ছিতিস্টিপাস্পসস পালিত সি ৬ সি সি সিপাসিক পিপি সিন সিসি সিপা সিলাসিত সিল সিসি ও সিিস্পস্িটী সলাত সে স্সিতশসি তা পাস্িলিসটিসিল সি এ সতীশ তস্িপীস্িলি লালিত সিসি» পাটি পা সি সি ওত এ 

উচ্চস্তরের প্রাণীদের বৎসরে প্রায় ২ বার যৌনক্ষুধার উদ্রেগ 

হয়, এবং এ সময়টাঁকেই 8::99৭17765 998301, বলা হয়? এ 

সময়েই সাধারণতঃ তাদের পুংসবণ বা জন্মদানের কাল। বসন্তকাল 
ও শরখকাল উভয়েই গভধানের বা জন্মদানের কাণ বলিয়া প্রসিদ্ধি 

লাভ করিয়াছে । মানবগণ তাদের বন্ধ জীবনের মধ্যেও, বৎসরের 

মধ্যে হয় বসম্তভকালে নতুবা শস্ত আহরণের সময়ে উৎসব ও মেলা 

ইত্যাদি প্রচুর সমারোহের সহিত সম্পন্ন করেঃ এবং সেই 
জনসমাগমের মধ্যে তাদের নরনারীর মিলন সুযোগ আনিয়। দেয় । 

ওঁ সময়েই তাহারা বিবাহ-বন্ধনেও আবদ্ধ হয়ে থাকে । পৃথিবীর 

সর্বদেশেই দেখা! যায় যে নারীরা বসম্তকালে বা শরৎকালেই 

সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যায় গর্ভধারণ করিয়া থাকে। কেন ষে 

এ দুইটা খতু গর্ভাধানের পক্ষে এত অনুকুল তার কারণ আজও 

নির্দিষ্ট হয় নাই। বিভিন্ন পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন কারণ 

নিদ্দেশ করেন। ডাকিম্ (10070791158 ) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ 

বলেন যে যাবতীর বেমাইনি কাজ ও আত্মহত্য। কাজ করার মত 

এই ব্যাপারটাও সামাজিক কারণে টিয়া থাকে। গ্িডিকেন্ 
(98969. ) প্রভৃতি পণ্ডিতগণের এই মত যে বসস্তকালের 

তীর কুধ্যকিরণের রাসায়নিক গুণ হতেই ইহা হয়। হেক্রাফ্ট 
(7৯5০: ) প্রভৃতি পগ্ডিতগণ আবার বলেন যে উত্তাপ'ই 

এ ব্যাপার ঘটাইবার হেতু । আবার অনেকে বলেন যে বসস্তের 
উত্তাপের উত্তেজনা এবং শীতের প্রচণ্ড শীতলতার উন্মাদনা, 
উভয়ের জন্থই এই ব্যাপারটা ঘটে। পণ্ডিত হেবলক এই 

শেষোক্ত মতটীকেই বেশ প্রণিধান যোগ্য বলেন এবং শরতকালকেই 
বেশী প্রাধান্য দেন । 
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পরবর্তী কালে সভ্য মানব জাতির মধ্যেও এইমত সময়া্সাঁরে 

যৌনক্ষুধার হাঁস বৃদ্ধি দেখা যায়। নিদ্রাবস্থায় স্বপ্শ্থলন হইতেই 
এই সম্বন্ধে বিচার করা সম্ভব হয়েছে। ১৮৮৮ গ্রীষ্টাবে জুনিয়াস 

নেলসন, সর্বপ্রথম এই ব্যাপারটী প্রকাশ করেন; এবং তাহা 

অব্লঙ্বনে পেরিকষ্টি (৮০-৮-0০9০) ভন্ রোমার 
(৮০০ চ১০:2০:) প্রভৃতি পণ্ডিতগণও এ সম্বন্ধে অনেক 

গবেষণা করেন; মন্রোঃ ফকা প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাহাদের 

পরীক্ষার ফল মানতে রাজী নহেন। 

পুরুষদের দৈনিক জীবনের মধ্যেও যৌনক্ষুধার এই হ্াঁসবৃদ্ধিটা 
নিত্যই দ্রেখা যায়। আমি আমার পঞ্চাশ জন যুবকের 08৭9 
151070€ বা রোগীতত্ব মধ্যে দেখেছি বে তার! সকলেই তাঁদের 
যৌনক্ষুধার সময়াশসারে হাঁসবৃদ্ধির কথা! বলেছে, সব দিন বা সব 
রাত্রেট যে তারা স্ত্বীসহবাঁসের জন্য ব্যক্ুল হয় তাহা নহে। কেহ 
কেহ উপযু্পরি কয়েক রাত্রি প্রবণ যৌনক্ষুধা বোধ ক'রে আবার 
তার পরে কয়েক রাত্রি নিবিবপ্নে, নিরুদ্ধেগে, ও নিশ্চিন্ত মনে গভীর 

নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়; এদিকে তাঁদের শব্যাপার্থে যুবতী, স্বাস্থ্যবতী 
ও রূপলাবণ্যবত্তী স্ত্রী যৌনদিলনাকাজ্কাঁয় অধীর! হয়ে নিরাশায় ছটফট 
করতে থাকে ; তাদের অন্তর ব্যাকুল হযে ফুকারিয়! উঠে 

“আমি নিশিনিশি কত রচিব শয়ান 

আকুল পরাণে রে * 

কত নিতি নিতি বনে করিব যতনে 

কুন্থম চয়ন রে। 

স্রীলোকদের মাসিক খতুআ্রাবসম্পফিতভাবে এই যৌনক্ষুধ! দেখা 
দেয়। এই বিষয়ে সহমরকম মতভেদ ও সভশ্ররকম বৈজ্ঞানিক 
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রে হয়েছে। আরিনিয়াস (47000910755 ) রি বিবয়টাকে 

ইলেক্টি ক্যাল 3০0709 সঙ্গে স্ুজড়িত বলেন, “9 ৪০00:০9 

০0 20091096758] 19870010165 18 9169061081.5 পণ্ডিত 

মান্রো। কক (রি হা০ ঘ্রা০য় ) এই বিষয়ে ভূয়ঃ ভূয়ঃ গবেষণা 
দ্বারা শেষে এই মতেরই সমর্থন করেছিলেন। যাই হৌক, রমণীর 

যৌনমিলনাকাজ্ষা এই খতুক্রাবের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত আছে । 
কেহ কেহ বলেন যে খতুত্রাব হবার আগের ২৪ দিন যৌনক্ষুধা 
অতি প্রবল হয়; কেহ কেহ বলেন যে ঝতুআঁব শেষ হবার 

পরই যৌনক্ষুধা দারুণ তীব্র হয়ে উঠে। অটো-আড.লার 
(09৮০ 4919?) বলেন যে যৌনক্ষুধা “খতুর পূর্বে, সময় ও পরে, 
অতি বৃদ্ধি পায় । কস্মান ( £:999701%1)0 ) খতুর ঠিক পরেই 

অথবা! খতুর শেষ কয়েকদিন উহার প্রাবল্য স্বীকার করেন এবং 
তজ্জন্ত সেই সময়েই সহবাস করতে বলেন। গুয়ট (085০8) 

বলেন যে খতুর পরের ৮ দিন যথার্থ যৌনক্ষুধার অতি বৃদ্ধি 
হয়ে থাকে। ডাঃ ক্যাথেরিন ডেভিস, এই বিষয়ে ২০০৯ 

ছুহাজার স্ত্রীলোকের জীবনী হইতে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন 

ধে তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই, খতুর ২ দিন আগে হতে খতুর 
৭ দিন পর পর্য্যন্ত দারুণ যৌনক্ষুধা বোধ করেন। ভাঃ মেরি 
ষ্টোপস্ এই বিষয়ে একটা ০78: দ্বারা যৌনক্ষুধার হাসবৃদ্ধির 
একটা গতি দেখাইয়াছেন। আমার দাম্পত্য জীবনে যৌন 
জমত্যা নামক পুস্তকে & বিষয়ে বিষ্তারিত বর্ণনা করিবার 

ইচ্ছা আছে। 
আমি এইখানে আমার একটা রোগিনীর কথা ছারা এ ঘটনাটা 

বুঝাইবার অন্ত চেষ্টিত হইব। স্ত্রীলোকদের নিক্ষো মালিয়া বা 



যৌনক্ষুধার হাস বৃদ্ধি ৬১ 
ক পানি পাস্পিস্পস্ি্স্পি সরস সর সতী পাপা তা সাতার সিসি পীপাস্সিরিস্পিরিস্পিস্দ্পস্ সি পাস্সিটি ভাসমান আসি আর বা পা 

অস্বাভাবিক সহবাস-প্রবৃত্তি বা অস্বাভাবিক কামোত্তেজনা নামে 

একটা কুৎসিত যৌনব্যাধি আছে । সেই নিক্ফোমানিয়ার অনেকগুলি 

রোগিণীকে আমি দেখেছি এবং কতকগুলিকে ভাল করার সৌভাগ্যও 

লাভ করেছি। এই সব রোগী, রোগিণীদের নাম ধাম দেওয়া 

চলে না। ইহার মধ্যে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের নারীও আছেন এবং অতি 

আভিজাত্য বংশীয়াও আছেন । দুরস্থিত জটাল রোগীদিগকে আমি 
পত্রের দ্বারা চিকিৎসা করিয় থাকি ; অধিকাংশ রোগিনীই আমাকে 
পত্রের দ্বারা আন্ুপূর্ধিবিক ইতিহাস জানিয়ে পত্রের দ্বারাই চিকিৎসিত 
হয়েছিলেন । একটা রোগিণীর কথা এইথানে বলব। স্বামী তার 
প্রফেসর ও যুবক; যুবতীর স্বাস্থ্য অতি চমৎকার এবং বন্বেস 

আঠারো ও, নিঃসন্তান! । তিনি মাসের মধ্যে কয়েকটা দিন এত 

অধিক কামোত্তেজনার অধীনা হয়ে পড়তেন, যে এ সময়টা তিনি 
চাকর, রীধুনি, যাকে তাকেই আলিঙ্গন করতে পাঁগলিশীর মত 
ছুটতেন। প্রথম প্রথম জানাজানি হবার পর তাঁর উপর মারধোর 
ও চরম অত্যাচার চলতে লাগল । এত মারধোর হয়েছিল যে তীঁকে 

শষ্য নিতে হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, শয্যাগতা অবস্থাতেও 

মাসের মধ্যে কয়েকট! দিন তিনি উন্মা্দিনী হয়ে পড়তেন--এমন কি 

একটী বারে বছরের বালককেও আলিঙ্গন করতে ব্যস্তহন। লোক 

পরস্পরায় আমার কথ৷ শুনে, তীর স্বামী পত্রের দ্বারা তার চিকিৎসার 

তার আমার হাতে দেন। আমি আম্মপুর্বিক তাঁরপ্ইতিহাস আনিয়ে 
দেখলুম যে অতি আশ্চর্যের বিষয়, এঁ রমণী মাসের মধ্যে কয়েকটা 
দিন মাত্র এরূপ পাগলামির অধীন থাকেন, অপর সময় অতি সাধ্ৰী, 

সতী লক্ষ্মী স্ীহন; তখন তিনি আবার অস্বাভাবিক দাস্তিকা, অতি 

গর্বিত, পাড়ার কোনও নারীর সঙ্গে কথাই কন না, এম্ি। আর, 

সি স্পাসিরিত সপ আপস পা শ্রী 
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না) কয়েকটা দিন ভিন্ন তিনি কখনও এ কুৎসিত ভাব প্রকাশ করেন 

না--এঁটাই তার রোগের বিশেষত্ব । তকে ভূতুড়ে ও পৈশাচিক 

চিকিৎস! প্রচুর হয়েছিল, ফলে মারধোরের চোটে তিনি তখন 
অস্থিচর্মসার হয়ে পড়েন। 

এইথানেই যৌন বিজ্ঞানের কথাটা বুঝতে হবে। মেরি ষ্ঠোপস্ 
(01977190 109৮9 05 71719 99793 ) এঁ বহির ৯ম সংস্করণের 

৬৯ পাতায় একটা বৈজ্ঞানিক ০): দিরাছেন, যাঁতে রেখা দ্বারা 
বুঝান আছে যে কেমন করে সহবাসইচ্ছার তরঙ্গ, সময়ান্ুসারে ও 

অবস্থান্ুসারে কমবেশী নারীর মনসমুদ্রে খেল। করে। অসখখ্য 

নারীর জীবনইতিবৃত্ত হতে পরীক্ষা দ্বারা ইহা স্থিরীকৃত হয়েছে, 
যে কোথা ও--410979 879 10760160165 709710995০0: 09917 

৪718208£90, ৪০ (1) 9 0709 1)91100 002093 91858 3030 

709:1079 98,01. 17191096058] 00৮. ডাঃ মার্শাল বলেছেন, 

যে কোথাও --77179 7097100. 01 10096 9069 993018,1 199111% 

19 £91918115% 3896 906০) 009 0109599 01 6189 17918061781 

[09:1০.৮ ডা? হেবলক বলেন, যে কোথাও বা---2198179 

1091106 96:010£97 1091075 8,770 80107810117)69 8190 ৪0691 

10917961881010 ইত্যাদি । অর্থাৎ ইহারা সকলেই একমত যে 

রমণীর খতুতআ্রাবের পুর্বেবে বা কয়েকদিন পরেও সহবাস 
ইচ্ছা! অতীব ' প্রবল হয়। প্রত্যেক রমণীর জীবনেই ইহা স্পষ্ট 
দেখ! যায় যে মাসের মধ্যে কয়েকটা! দিন মাত্র কামোত্তেনা তাদের 

অতি বৃদ্ধি পাঁয়। উহাই খতুত্রাব সম্পফিত জানতে হবে। আমি 

আমার এই রোগিনীরও সংবাদ নিয়ে জানলুম ষে তাঁর খতুজাব হবার 
অব্যবহিত সাতদিন পূর্ব্বের জীবনীটা এইরূপ দ্বণিত। ঘাঁই হৌক 



যৌনক্ুধার : হাস বৃদ্ধি ৬৩ 
শাস্দি পাস সিসি পাকা সপ ৩ ৯ সপ পিঠ পাকি ছ পি লা টিপস পোপ পাস লি সিলসিলা 

আমি তাঁকে একটা হোমিওপ্যাথি ওষধ দ্বারা ও যৌবন বিজ্ঞানান্থু- 
মোদিত আদেশ মতে জীবন যাপনের প্রণালী নির্দেশ করে তীকে 
আরোগ্য করি। নরনারীর জননেক্দ্রিয় সংক্রান্ত ব! কামেন্দ্িয় সংক্রান্ত 

রোগ চিকিৎসায় বিশেষ পারদধিতালাভ করতে হলে 992: 7৪5০1)০- 

10৪5 বা যৌবন বিজ্ঞান অতি বিশেষ যত্বের সহিত পাঠ কর! কর্তৃব্য। 
যাইহৌক খতু শ্রাবের সঙ্গে নারী জাতির যৌনক্ষুধা জড়িত ; 

আবার মেনোপজ বা রজে! নিবৃন্তি কালেও অনেকের যৌনক্ষুধা 
হঠাঁৎ বেড়ে উঠেঃ প্রদীপ নিবিবাঁর পুর্ব্বে যেমন একবার অতি 
উজ্জলভাবে জলে উঠে এটাও ঠিক তেম্ি। ডাঃ হেবলক এলিস 
ঠিকই বলেছেন--৭00597:9 18 8, (9059106 91] 108,060 

091)091005 12 স010097) ৪৮ 6109 1008100708099 60 ৪ 

৪7011006101 ০1 ৪930021 09819, 6119 18,96 007110£ 1) 01 

৪ 05106 79 57101012178 88,৪11% 6৪৮৪ 0) &, 

[101010 [0770, 

পুরুষদেরও এরূপ প্রৌঢ়ত্বের সীমায় যৌন বাসনা হঠাৎ বৃদ্ধি পায়। 
অনেক সাধু সন্ন্যাসী, ব্রন্মচারীও যৌনকার্যে অনন্যন্ত ব্যক্তিও 
এ সময় যৌনক্ষুধার্ত হয়। বিবাহিতই হোক আর অবিবাহিতই 
হোক সকলেই এ সময় কামভাবে বিচলিত হয়ে পড়েন--বরং যাঁরা 
আজীবন কুমারত্ব বজায় রেখে এসেছেন এঁ বয়সে তীরাই বেশী 
কামার্ধ হন। অনেক রমণী জানেন এবং আমাদিগকে জানিয়েছেন 

যে তীদের অল্প বয়সে, তার! প্রৌঢ় ব্যক্তিদের দ্বার! যত বেশী প্ররলুদ্ধ 
ও জঘন্থ ভাবে উপগতা৷ হয়েছেন, যুবকদের দ্বারা তত নহে। 
“16 19 609 ৪3009119009 01 0080 9/020091 61১৪6 ৪৪008] 

8৪666100068 00 0))910 10 98715 1109 119৬০ 10991 17909 



৬৪ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
অ্াসিস্সপীপিপ তে সি সপ ৫ উপ স্পিসিপাসসিপ ও পাস্তা পিসি সিট অপি সসিিসএ স৩পতিসিপাসলিস্টির দ্পিরিসিত সিরাস্টিতাসিতসিিসিতািপাসিপাস্পিতিস্িতিসতিতাস্পিপাসপাসিলাদিশাস্টিল পাস অাসিতসপিসিল সততার সি খত ০ 

1806 095 50178 20612.,,,, 0৩৮ 25 8109215 7080719৫ 

1891), 0109] 107 60099 ৮%10089 018,8008 270 

100916101 7:91)09]7 8101) 966900088 93679100915 08০ 

11915, সংবাদ পত্রেও ওঁ কথাটাই আমরা প্রায় জানিতে 
পারি। কত.প্রোঢ আশ্রমবানী সন্াসী, কত আজীবন ব্রহ্মচারী, কত 
বৃদ্ধ মোহস্ত, এই বয়সে অল্প বয়স্ক নারীর সতীত্ব নষ্ট করার প্রয়াসে 
দণ্ডিত হয়েছেন ও হাজত বাস করছেন। বিশেষে করে বার্ধক্য 

যদি যৌনক্ষুধার উদ্রেক হয় তাহলে প্রায় দেখ যায় যে এ ক্ষুধার 
কবলে অল্পবয়স্ক! বালিকারাই প্রা বেশী পতিত হয়। “বার্ধক্যে 
শিশুগ্রীতি” একটা নিত্য নৈমিত্তিক দৃশ্ত। যৌন বিজ্ঞানে ইহা 
একটা পরম রহস্তময় ব্যাপার, যে তরুণী বালিকার অনেক ক্ষেত্রে 
বৃদ্ধদের প্রতি যৌন আসক্তি বেশী অনুভব করে, এবং বালকগণ 
প্রোঢা নারীদের প্রতি কামাসক্ত হয়। মহামতি হেবলক বলেন যে 

“6 1৪ 8 90019091086 01 009 9908 9৮6৪০৮1০010 01697 

1916 057 5০010186 £12 6০%/৪:৫19 91062] 1092 200 

95 10058 ৮০%৪:04 50016 জা0110913. ক্রাফট-এবিংগ,. 

(707৯0790108 ), লেপমান (19000287075 )১ প্রভৃতি 

পণ্ডিতগণ বলেন যে, বৃদ্ধ বা প্রৌডরা যে শিশুদিগের সঙ্গে যৌন 
্রীড়ায় রত হয় তাহা তাদের দৈহিক ক্ষুধ। ব| কাম চরিতার্থতার 
জন্যই ; ফলত; তাদের মানসিক বৃত্তি অটুট ও অক্ষুপ্ন অবস্থাতেই 
থাকে। কিন্ত ক্রিচ্ফিজ্ড (31750)06919 ) প্রভৃতি পঞ্ডিতগণ 

বনু বহু গব্ষেণার পর বলেন যে এঁ মত ভুল $ এই প্রকার ব্যক্তিদের 

মানসিক বৃত্তি কখনই অবিকৃত নহে । তাহার! বিকলাঙ্গ নহে-- 
বিকল মস্তি । 



কাম ও প্রেম ৬৫ 
৯৮৯ সিসি াপস্টিরিস্সিলী 

পিসি সিতিছিা সিরিজ অপসটিস্িটিস্টিি উস কাত 

নুতরাং, যৌন কামনার হ্বাসবৃদ্ধি বয়সানুসারে সময়ানসারে 

এবং অবস্থান্ুসারেই চাঁলিত হয়ে থাকে । বিলাসআলসে লালিতা, 

রূপ-এশবধধ্যমরী যুবতী নারীর, এবং প্রাণপাত পরিশ্রমে নিরতা দরিস্র 

কুষক রমণীর যৌনক্কুধার প্রীবল্য কখনই সমান হইতে পারে না । 

কিন্ত তাহা! হইলে ইহাই প্রমানিত হইল যে যৌনক্ষুধার হীসবৃদ্ধি 

বশতঃই নরনারীর যৌন মিলনে মদন পূজার নৈবেগ্ঠ আহরণ করা 

উভয়ের অবশ্ত করণীয় কাজ এবং তাহারই অপর নাম পূর্বরাগ ? 

ইংরাঞ্িতে ইহাকেই কোর্টসিপ. আখ্যা দেওয়া হয় এবং বাংলাতে 

ইহার অপর নাম প্রেম-নিবেদন। সুপ্তা সিংহীনির পদলেহন, 

অনুন্ধা' কপোতিনীর গা্রকতুয়ন, পলাতক৷ মধুরীর অনুধাবন-_এই 

সকলই যৌন মিলনের প্রারস্ভে অত্যাবস্তকীয় ও অপরিত্যজ্য। 

শ্গম ও ৫প্রম 8 
সাধারণ লোকে “প্রেম” অর্থে যাবতীয় যৌন স্ম্পফিত সম্বন্ধকেই 

বঝিয়া থাকে এবং নরনারীর যৌন ধর্মের প্রবল উন্মাদনা ও 

আকর্ষণকেই “প্রেম” আখা। দেয় । ফলতঃ উহ অতীব ত্রমাত্বক। 

নরনারীর যৌন সম্বদ্বের মধ্যেও ছুইটী বিশেষ বিভাগ আছে। 

তন্মধ্যে একটা হচ্চে তাঁদের পরম্পর দৈহিক যৌনমিলন, যেটাকে 

ইংরাঁজীতে বলে 0105510198758] ৪9308] 110009189 £ ইহারই 

বাংলা নাম “কাম” । ইহা! দেহের ক্ষুধার মধ্যেই ধর্তব্য।» নরনারীর 

, যৌনমিলনে, পরম্পর সহবাসাদির দ্বারা ইঞ্জিয় চরিতার্থ করাই 

ইহার একমাত্র উদ্দেশ্ত--এইজন্তই ইহার ইংরাজী নাম 1036. 

ইহা সার্বজনীন পশুধর্মের অন্তর্গত । এই বিশ্বের যাবতীয় জীবের 

পরস্পর যৌনমিলন, এই দৈহিক ইন্দ্রিয় ক্ষুধার ছারা অর্থাৎ “কাম 
€ 



৬৬ যৌনবিজ্ঞান ও হযৌনব্যাধি 

দ্বারাই স্থপরিচালিত হয়ঃ কিন্তু “প্রেম” কথাটার সঙ্গে ইহা 
ছাড়াও অন্তান্ত কতকগুপি মনোবৃত্তি যুক্ত আছে। “কাম ও 
প্রেমের, মধ্যে পার্থক্য সঠিক নিরূপণ করা শক্ত । বিভিন্ন পণ্ডিতগণ 
তাহাদের বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা করেছেন। পণ্ডিত ক্েবলক বলেন, 
প্রেম হচ্চে কাম ও সধ্যতার সমন্বয়। বিখ্যাত দার্শনিক ফিশ্চার 
(68889: ) প্রেমকে এইভাবে বর্ণনা করেন--% £9917778 ০£ 

82678061010 87)0. 8 99399 ০? ৪91-8117791509]১ 87.91108 

00৮ ০06 8 17980, ৪1)0 01180090. 6০%৮৪,:08 ৪0 ০০])9০% 

60056 097৪ 1১019 0£ £18,015086100, 

কিন্তু “কাম” হইতেই “প্রেমের ক্রমবিকাশ (9৬০186102, ০1 

1০9 7017. 186) নিয়ন্তরের মানবজীবনে ও আধুনিক সত্য 

নরনারীর মধ্যেও বেশ দেখা যায়। “কাম” কখাটা সর্বব দেশে 
সর্ব জাতির নরনারীর মধ্যেই চির প্রচলিত ও চিরজ্ঞাত হযে 
আছে, কিন্ত “প্রেম” কথাটা ঠিকমত সর্বাত্র খ্যাত নহে । আবার 
এই যৌন মিলনে দৈহিক তৃপ্তি পাবার কাম বাসনাঁটা অনেক 
জীব জগতে এমন অফ্ভুততাবে দেখ যায় যে আমরা তথায় প্রেমের 
রাজরাজেশ্বরী মুগ্তি স্পষ্ট দেখতে পাই।. দুইটা মিলনসাথী ঘুঘু পক্ষীর 
মধ্যে একটাকে শিকার করার-পর অন্যটা দিনের পর দিন অনাহারে 
অনিদ্রায় তার মৃতপ্রিয়ের চতুর্দিকে এমন সকরুণ চিৎকারের সহিত 
আর্তনাদ ক্রতে থাকে ও.এ অবস্থায় নিজের প্রাণ বিসর্জন করে, তা 
অনেক অতি নিঠুর শিকারীর প্রাণেও চিরতরে দাগ দিয়ে দেয়। 
সতীর দেহত্যাগের পর শ্শানচারী পাঁগল! ভোলার উন্মাদ তাগুব 
নৃত্যের চাইতেও ইহা! আরও করুণ ও মর্খন্পর্শী এবং প্রেমের এক 
অপরূপ জ্যোতিতে এই কাঁছিনী চির-বিজড্ডিত ও উত্ভাসিত'। 
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নরনারীর হৃদয়ে' প্রেমের আসন সর্বোপরি স্থাপিত; কাম 
বা লালসার স্থান তার অতি নিয়ে । নারীদের নিকট এই প্রেমহীন 
জীবন শ্শান। তাকে আদর কর, আপ্যাফ়িত কর, সোহাগ কর, 

সবই মিছে, যদি না! তার সঙ্গে প্রেমটা প্রকাশ পায়। প্রেম না 
থাকলে তারা স্পষ্ট বলে দেয়-_- 

“আমি কি চেয়েছি পায়ে ধরে 

ওই তব আথি-তুলে-চাওয়া, 
ওই কথা ওই হাঁসি ওই কাছে আসা আসি, 

অলক ছুলায়ে দিয়ে হেসে চলে যাওয়া ?” 

নাঃ না, তারা চায় না পুরুষের আলিঙ্গন চুম্বন, চায় না তাদের 
আদরর--সোহাগ; তারা চায় সেই সাত রাঁজীর ধন নারীর 
পরম কাম্য “প্রেম । কিন্ত এইখানেই না কত বিরোধ ; এই বিষয়টার 
সন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকায় কত শত দাম্পত্য জীবনেই ন৷ 
ভীষণ হাহাকার ; তাঁয়কি ইয়ত্তা আছে? স্বামী ভাবেন তিনি 

স্্রীকে গাল টিপে আদর করেন, তার রক্তিমাভগাল ছুটতে 
চষ্বন এঁকে দেন, তার সঙ্গে যৌনমিলনের . দ্বারা তাঁর যৌন 

ক্ষুধার শীস্তি আনেন সুতরাং তবু কেন স্ত্রীর মনে হাহাকার, 

তবু কেন তার চোখে অশ্রু? এই নিয়ে কত তর্ক, কত বাদবিসম্বাদ 
কত দাম্পত্যবিরোধ। মুখ মানবের' নিকট আহতা নারী একদিন 
সরোদনে বলে ফেলে-_ | 

“মিছে তর্ক-_থাক্ তবে থাক্ 
কেন কাঁদি বুঝিতে পারো না? 

 তর্কেতে বুঝিবে তা কি? এই মুছিলাম ত্বাধি 
এ শুধু চোখের জল এ নহে ভত সনী।1% 
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কিন্তু তবু পুরুষের ভুল ভাঙ্গে না, তবু তার আদর সোহাগ, 

চুম্বন _আলিঙনের শেষ হয় না, যতক্ষণ না নারীর অন্তরের বেদন 

সে শুনতে পায়-- 

"আছি যেন সোণার খাঁচায় 
একখানি পোষ-মানা প্রাণ । 

এও কি বুঝাতে হয় প্রেম ষদি নাহি রয় 

হাসিয়ে সোহাগ কর! শুধু অপমান ? 
এই এতদিনে চিরসত্য প্রকাশিত হোল। প্রেম, প্রেম,--নারীর 

নিকট ও নরের নিকট এই প্রেমই চির আকাজ্ষিত। এই 
প্রেমের অন্তই নরনারী পাগল, সমস্ত বিশ্বের অস্তরাত্মা পাগল-_ 
কাম তার কাছে তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ। 

নিয়ন্তরের জীব জগতের কাম-বাঁসনারু রাজত্ব ত্যাগ করে 
আমর! প্রেমের তপোঁবনে গেলেই দেখতে পাঁব সেই সুদূর অতীতের 
«ক নিম্তবধ প্রদোষংআলোকে অরণ্যের, বিষাদ মর্খ্রের মাঝে 

প্রিয়তম নলের সনে সতী দময়স্তী; আবার কোথাও বিকশিত 

পু্পবীঘি তলে, কর-পদ্মতল-লীন! বিরহ্-বিধুরা শকুন্তলা ; বনে বনে 
বিরহ-বিধুর পুরুরবার উন্মত্ত চঞ্চল বিরহ-বিধুর গীতি; মহারণ্যে 
মহেশমন্দির তলে বীণাপাণি তপশ্বিনী মহাশ্বেতার একাকিনী 

সান্তবনা-সিঞ্চিত রাগিণী; গিরিতটে শিলাতলে স্ুতদ্রার লঙ্জারণ 
কুন্গুমকপোলে মহাবীর ফান্তনীর প্রেম চুম্বন; শ্বশানচারী, ভিথারী 

শিবের ক্রোড়ে অনন্তব্যগ্রতাপাশে আবদ্ধ সতী পার্বতী। 
দিকে দিকে প্রেমের অপরূপ জ্যোতি-উত্তাসিত চির নূতন প্রিয়প্রিয়। | 
কামনার অগ্নিশিখার বুতুক্ষু গ্রাস থেকে পরিত্রাণ পেয়ে নরনারী 
যখন প্রেমের নন্দনে উপস্থিত হয়, তখন তার! দেখে তার! রিক্ত 
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নহে তারা তুচ্ছ নহে, তাঁরা বিশ্বের নন্দিতা, চির প্রেমিক 
প্রেমিকা ; উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গনে বেঁধে একাত্ম হয়ে প্রেমের 

গীতি গায়-_ 
“তুমি মোরে করেছ সম্রাট । তুমি মোরে 
পরায়েছে গৌরব-মুকুট । পুষ্পভোরে 
সাজায়েছে ক মোর; তব রাজটীক৷ 

দীপিছে ললাট মাঝে মহিমার শিখা 
অহপিশি। আমার সকল দৈন্ত লাজ, 
আমার ক্ষুদ্রতা যত, ঢাকিয়াছ আজ 

তব রাজ আত্তরণে।” 

প্রেমের ,অমর ইতিহাস আলোচনা! আরম্ভ করলে আমরা 
দেখিতে পাই যে গ্রীকরাও এই যৌন প্রেমের সন্ধান বহুদিন 
পাঁয় নাই। প্রকৃত ভাগবাসাটা তাদের কাছে সর্ধদীই 1)020- 

99308] অবস্থায় ছিল। তখনকার [9219 কবির নারীজাতিকে 

কেবল স্ুখদাত্রী ও জদ্মদাত্রী বলেই গণ্য করত । 1,90£0$5 

পবিত্র বিবাহ বন্ধনকেও পশুদের জন্মদান ক্রিয়ার সঙ্গে এক বলে 

ভাবত। 9০901100193 যৌনপ্রেমের স্বীকার করেন নাই। 

গ্রীসদেশে পরবর্তী বহুদিন পধ্যস্ত যৌনপ্রেমকে অতীব ত্বণার 
চক্ষে দেখা হইত--এমন কি সাধারণের মধ্যে প্র বিষয়ে কথা 
কহাও অতি দ্বণ্য ব্যাপারের মধ্যে পরিগণিত গহইত। ক্রমে 
ক্রমে ম্যাগনা-গ্রিসিয়া দেশে নারীর আকর্ষণ স্বীকৃত হোল এবং 
তারপরে স্থবিখ্যাত আলেক্জাগারের সময়ে নরনারীর যৌন প্রেমের 
প্রবল বন্ায় সমগ্র গ্রীসরাজ্য প্লাবিত হোল এবং শুধু গ্রীসে নহে 
ক্রমে ক্রমে সমগ্র ইউরোপের মধ্যেও তার বিস্তৃতি দেখা গেল। 
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৯. পাস 

কারবার্ট পস্পেনসার এই “প্রেম” ধর্মটীর মধ্যে স্পই ও 
অত্যাবস্তকীয় অপর কয়েকটা ধর্মের মিলন দেখিয়েছেন; ইহার মধ্যে 
আছে (1) 1109 0758108] 100100189 ০06 ৪৪3; (2) 75 

1961106 007 09806 7 (3) &$596100 ; (4) 01001756107 

৪00 2:98090৮ ; (5) 1,০5৪ ০৫ &00:০08619 7 (6) 961? 

9569910 ; (7) ৮:০9:196০25 19911716 7 (8) 75970090 

1199:৮5 ০ ৪০610760100 6189 ৪08931,08 01 0978018] 

08৮০1978709) 70551686102 01 609 ৪5000860195. 

কিন্ত ইহাতেও যেন “প্রেমকে ঠিকমত নির্দেশ করা হোল নাঃ 
ছ্যলোকে-ভূলোকে, মাতাপিতার যে অনাবিল প্রেম নির্বরিণী ভাদ্রের 
তরা গাবের মত দিকবিদিক ভাসিয়ে রেখেছে, তার সন্ধান এই 
“প্রেম” বিশ্লেষণের মধ্যে মিলে নাঃ অথচ জনক জননীর প্রেম 
শুধু তবরগীয় নয়, তাহা! চির সত্য এবং এই শোকতাপ ভরা, জরামৃত্যু- 
ঘ্বের৷ মরজগতের তাপিত প্রাণ শীতল করিবার তাহাই একমাত্র 
অন্ত প্রলেপ। পণ্ডিত ক্রলে (02০19) বধার্থই 

বলিয়াছেন-_প্রেম, ভীবনের মতই রহন্তময় এবং তারই মত 
বর্ণনার অতীত । ৭0,০6০ 89 01600] 6০ 0907)9 69 1109 

188816, 0:০০৪০]5 ০2 60৪ 88008 1988018, 0 ৪]] 

16৪ 07709 1059 11858 ৪, 087৮ 20 8901965 ০0015 1998 

10000166106 ৮22 6505৮ 01 609 11786100 6০ 1159, 16 

0117088 608861)92 608 0211791 919009868 ০6 19 

£%101]5, 26 19808 6196 1800115 69856291580 16 8175055 

12 5 09768110 291197-09811798 ৪1] 008000988 ০ & 

2৪08 ০% 21819. প্রেম কথাটা নিয়ে নানাগ্রকার বিভির 

০ 
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০০০০ 

মতামত নিত্য প্রকাশিত হচ্চে কিন্তু প্রকৃত স্বরূপ নিরূপণ আজও 

হয় নাই; দার্শনিক পণ্ডিত ইবসেন সত্যই বলিয়াছেন "০ 
০1 1৪ ৪0 [01] 01 16813910900 ৪007 (900 83 

0৪ 11619 ৯0:07 109 1889 10800219 6০-৪. 

অর্থাৎ আধুনিক “প্রেম” কথাটার মধ্য এত অসত্য ও ভগ্ডামি নিহিত 
আছে যে এত আর কোনও কথার মধ্যেই দেখা যায় না। “প্রেম” 

যে জীবনের মত রহস্তময় তার আর ভূল নাই। প্রেমই, নরনারীর 

জীবনে-মরণে একাধিপত্য করে আছে ॥। এই সাত সমুদ্র-ঘেরা 

অসীম সৌর জগতে প্রেমই চিরসত্য চিরআকাজ্কিত এবং 
কোটা অন্ধুপরমাঁনুর সঙ্গেই স্জড়িত। মানুষের জ্ঞান উন্মেষের 

সঙ্গেই তার স্বরূপ নির্ধারিত হচ্চে এবং প্রেম তার সহঅ-রশ্ি- 

চছটায় মনের অন্ধকার দুর করে স্বয়ং প্রকাশিত হচ্চে মাত্র, নইলে 
শ্থ্টির আদিম প্রভাত হতেই সে এই ধরার ধুলিকণ! হতে প্রাণি 
রাজ্যের মধ্যেই স্বীয় আসন প্রতিষ্ঠা করে রেখেছিল । তাই কৰি এই 
“প্রেমের গ্রকাশকে উল্লেখ করে ধলেছেন-- 

"্হাঁজার হাজার বছর কেটেছে, কেহ তো! কহেনি কথা । 
ভ্রমর ফিরেছে মাধবী কুঞ্জে, তরুরে খিয়েছে লতা । 
টাদেরে চাহিয়া চকোরী উড়েছে, তড়িৎ খেলেছে মেঘে । 

সাগর কোথায় খু'জিয়া খুজিয়। তটিনী ছুটেছে বেগে ॥ 
ভোরের গগনে অরুণ উঠিতে কমল মেলেছে» শথি। 
নবীন আধা যেমনি এসেছে চাতক উঠেছে ডাকি ॥ 
এত যে গোঁপন মনের মিলন ভূবনে ভুবনে আছে । 

সেন্ফথা কেমনে হইল প্রকাঁশ প্রথম কাহার কাছে ॥” 
পণ্ডিত গিবসম্ (9০5০9 1802)ও ঠিক এই কথাই 



৭২ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
পি ৯ বাছি বিসিসি পাস এ ২ সস আসছি সি সি ৫ ৯ রিস্মস্ফির স্ 

পোস্ট সি ি্সপসিস্্পসিি রি সি সিসি এ ২. তে 

প্রতিধ্বনি করে বলেছেন ষে প্রেম জিনিষটাই হচ্চে [6 &:5৪ 
09002021106 820 100108159 8£9705, 619 1611869 

৮178৪ ০? ৪1] 1169. তাই প্রেমকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মের আসনে 

বসান হয় এবং তাই বোধ হয় বুন্দাবনের যমুনাতীরে কদশ্বমূলে 
সমাসীন, সেই মনচোরা প্রাণচোরা ননীচোরা কালো ঠাকুরটাও 
প্রেমময় রূপে ত্রিভঙগ মুরারী ঠামে এই বিশ্ব নরনারীর মনোহরণ 

করেছেন। 

নরনারীর স্পর্শস্ুখান্বেষণ । 

যৌন মিলনে পরম্পরের স্পর্শ ই, একমাত্র কাম্য ও যৌন স্থখের 

অসীম আধার বলিয়া গণ্য হয়। শিশুদের মধ্যেও স্পর্শনুখ 

অভিনব আনন্দ দান করে; আদর, আলিজন, চুম্বন ইত্যাদির 
দ্বারা শিশুরাও মুখের আম্বাদ পায়। চর্মের উপর স্পর্শঘবারা যে. 

স্পন্দনের উৎপত্তি হয় তাহা শিশুদিকে যেমন নেহের আনন্দ দান করে; 

বয়ঙ্কদের মধ্যে তেষ়ি প্রিয়প্রিয়ার স্পর্শ হেতু এক অনাবিল বর্ণনাতীত 
প্রেম শিহরণ জাগাইয়! দেস্ব। তাই এই স্পর্শ দ্বারাই নরনারী উভয়ের 

মধ্যে ভালোবাসার প্রেরণ! পায়, উভয়ের স্পর্শে উভয়ের মধ্যে 

এক তড়িৎ শিহরণ দেখা দেয়, যৌন স্থুথের প্রথমটায় উভড়ে 

বেতস পত্রের মত কম্পমান হয়ে পড়ে। নরনারীর প্রেমাগুত 
স্বদয়ের মাঝে, তাদের পরস্পরের স্পর্শ যে কী অদ্ভুত আনন্দের 
শ্োত প্রবাহিত করে তাহা বর্ণনার অতীত। প্রেমিকা কিশোরী, 

তার প্রেমিকের হঠাৎ স্পর্শে মূন্র্তের মধ্যে আত্মভোল! হয়ে যায়) 
দ্িক-বিদিক, মান-অপমান, ন্নেহ-লজ্জা সমস্তই তার চোখের সায়ে 
লুপ্ত হয়ে পড়ে । 



নরনারীর স্পর্শস্খান্বেষণ ৭৩ 
সি সমস সিপিবি সি 

শুধু মানৰ জীবনে কেন, নিম়ন্তরের প্রাণী ঞগতের মধ্যেও 
এই ম্পর্শই যৌনমিলনে ও যৌনম্থখের আদি কারণ। এই 
স্পর্শ দ্বারাই তাদের যৌনমিলনের প্রথম কার্যাবলি ও পূর্বরাগাদি 
সম্পন্ন হয়। কাকড়া ও 0255591) একমাত্র স্পর্শ দ্বারাই 

যৌননিশনম্থথ অন্বোধ করে। মাকড়স! শুদ্ধমাত্র স্পর্শ দ্বারা 

যৌন সুখের আস্বাদ পায়। গরু, ছাগল, কুকুর, ঘোড়া প্রভৃতি 

জন্তগণ পরম্পর গাত্রাবলেহন দ্বার! পূর্বরাগের ও যৌন মিলনের 
পূর্বের কাঁজগুলি শেষ করে। যৌন্মিলনোনুখ হন্তিও তার সঙ্গিনীর 
গাত্রে শুগুদ্বারা নানারপে আদর সোহাগ জানায় । নরনারীর 
মধ্যেও এ একই রকমের ম্পর্শনুখাকা্জা অতি প্রবল। 

মৈথুন কার্যে অনভ্যন্ত। অনেক রমণী কেবগমাত্র স্পর্শ সখ দ্বারাই 
সহবাসম্থখ “অনুভব করিয়া থাকে । পুরুষ অপেক্ষা রমণীদের 

মধ্যেই স্পর্শের প্রভাব অতি বেশী, তাহাদের যৌন কার্যে স্পর্শ ই 
একমাত্র আকাঙজ্িত। প্রেমিক প্রেমিকার স্পর্শ জন্ত কাতর; 

প্রেমিকা তাঁর দয়িতের পরশ জগ্য পাগলিনী ও আত্মহারা । 

লিলিয়ান মার্টিন, পাপ্সি ক্লার্ক প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণ রমণীদের 
মধ্যে স্পর্শ জ্থের প্রাবল্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। বালিকাদের 

মধ্যে তারুণ্যের নবারুণালোক যখন উকি দিতে আরম্ভ করে, 

যৌবনের অরুণ রাঙা চরণ পাতে যখন তাদের মনের মন্দির সোপান 
আলোকিত হয়, তখন তাঁরা এক অজান! পরশের জন্ই আকুলা থাঁকে। 
এঁ কালে তারা মৈথুন ক্রিয়াতে রত হইতে চায় না কিন্ত প্রিয়ার পরশ 
জন্ক তাঁরা সদাসর্ধ্বদা উন্ুক্ত হয়ে থাকে । তরুণী তার প্রিপ্নতমের 
নিকট হুইতে একটা চুম্বনের পরশ দ্বারা শতমিলন রজনীর একত্র 
সুখ আস্বাদন পায়। যৌনমিলন, সহবাস, পুরুষসংসর্ণ তারা 

০ 



৭8 যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
০০০৪০ 

তখন ভয় করে এবং শুধু আলিজন, চুম্বন ইত্যাদির ছারাঁই 
তারা৷ যৌন হ্থখ তোগ করিয়া লয়। পণ্ডিত প্রবর স্তাডগার 
(98887 ) বলেন--1105 0510 02 012836165 90000- 

108 ৪০ 170815 500186 1718 79869 01 6705 80581709 

0 &1)9 £9711681 170000199 ০9011011790 1612 86006 

৪7061019207) 12 609 ৪৮0, 6109 1000009 10912708099, 

৪0. 019 102090018, ৪58691)) ;” পরশন্খের ছু্িবার মোঁহ 

শুধু তরুণীদের নহে যাবতীয় নারীদের হৃদয়াবেগের সঙ্গে সুজড়িত। 
আমার একটা রোগিনী ছিলেন, যাকে নানাবিধ যৌনব্যাধির অন্য 

তার স্বামী মহাঁশয় আমার কাছে আনেন। তার মধ্যে একটা 

অন্ভুত লক্ষণ এই ছিল যে তিনি স্বামীর সহবাসে বড়ই বীতম্পৃহা! 
ছিলেন, গৈথুন কাধ্যটাকে তিনি স্বণা করতেন এবং 'বয়ঃক্রম ২২ 
বংসর হলেও ৬ বৎসর বিবাহিত জীবনমধ্যে তিনি স্বামীর ব্যাকুল 

অনুরোধ সন্বেও তাঁকে ৬ বারও সহবাস সুখ দেন নাই। তীর 

স্বামী মহাশয় (ভদ্র, সুত্ী ও শিক্ষিত নব্য যুবক) বলেন যে 
তার পত্বীর সহবাসে ঘোর আপত্য থাকে বটে কিন্তু এদিকে প্রায় 
সারারাত সে তাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় চূম্বনাদির দ্বার! অস্থির 
করে দেয় ; এই ব্যাপারটাও এঁ স্বামীর পক্ষে মারাজক কষ্টতুল্য। 
কারণ সুন্দরী যুবতী স্ত্রীর সপ্রেম আলিঙ্গনের মধ্য থেকেও তাঁকে 

উপভোগ করার দ্কাগ্য তাহার হুবে না; ফলে স্বামীটার নৈতিক 
চরিত্রের পতন হবার উপক্রম হয়েছিল। আমার এ রোগিনীটীর চিত্র 

ছায়াঁও স্পর্শের অপরূপ মোহ ও মাদকতার কিছু আভাস পাওয়া যাব । 

আমার চিকিৎসায় আরোগ্য লাভের পর সেই রমণী আমাকে বলেছিলেন 
ষে সেই অবস্থায় শ্বামীর স্পর্শ ও আলিঙ্গনের এত তীব্র সুখ শিহরণ 



নরনারীর স্পশস্থুখান্বেবণ ৭৫ 

তার মধ্যে উপস্থিত হইত যে তৎকালে সহবাস কর! তীর পক্ষে 
অতীব কষ্টদায়ক হয়ে গীড়া জন্মাইত মাত্র, এবং সারারাত তিনি 
তার স্বামীকে আবিঙ্গনাবস্থা় বুকে রেখে এক অভিনব যৌনসুখ 

অনুভব করতেন, এমন কি এঁ অবস্থার এক একদিন তার 
রতিক্রিয়ান্তে শুক্রশ্রাবের চ্ঠার় 7)96079399209 বুঝা যাইত । 

রতিক্রিয়ার মাঝে 109652098997709 কালে প্রথর বতিশ্খ 

হেতু রমণীগণ যে অনুক্ষণ সজোয়ে আলিঙ্গন, স্ৃতীত্র চুম্বন, ইত্যাদির 
দ্বারা পুরুষের সঙ্গে প্রবল ঝাপ্টাঝ্প্টি করে তাহার মূলেও এই 
স্পর্শ সুখাত্বাদনের মোহ ও আকাঙ্া প্রবল থাকে এবং এ্রর্ূপ 
কাধ্যের দ্বার সে কেবল মুহুমুছ দেহের বিভিন্ন স্থানে পরশ ম্থখ 

অনুভব করে মাত্র। বিখ্যাত স্ত্রীকবি রেণী ভিত্ভিয়েন এই 
স্পর্শ স্থথ লক্ষ্য করে ভ্রিখেছিলেন যে প্ব9 86791089 %00 000- 

0163 5৮ ০01 6০00018 2072818 619 ৫798, 01 109: 8093 

8১0. (009 202178019 ০0? 90000. অষ্টাদশ শতাব্ীর একটা 

ইংরাজী প্রেমের উপন্যাসে লেখা আছে “18 ৪1] 009. 
86:81101118, 091 71990611176, 8220 9678510 ৮০ 07981 

1000 089 01890 ০01 1018 22109, 16 72৪ ড191019 910০ 

৪11060 6&6 06010106 127075 61080 00816101517) 00178 

০£ 60501) 101) 20107” সত্যই রমণী তার প্রেমাম্পদের হাত থেকে 
যখন ঝাপ্টাঝাপ্টি করে আলিঙ্গনমুক্ত হতে চায় তখন *তার প্রতি-নৃতন- 
স্পর্শে, দ্বেহ মন প্রাণ তার অপূর্ধ্ব মদিরালস আনন্দ ভোগ করে। 
প্রেমিকার প্রেম পরশ তাই কাব্যের মাঝেও অমর হয়ে আছে-- 

হান্তে তোমার, বিশ্ব হাসে মন যে উঠে উল্লাসি, 
"পশি তোমার প্রেমের জোয়ার মন্দ! বনে কুলনাশি। 



৭৬ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
লাস পাস সিরা 

তাই প্রেমিক তার দগ্ষিতাকে আবেগ ব্যাকুল কণ্ঠে 
ডেকে বলে-_ 

আজকে এসে! প্রাণের রাণি আমার প্রাণের হিল্লোলে, 

অন্তরে মোর সুর ঢেলে দাও মন্দাকিনীর কল্লোলে, 
আবেগ ভরা আলিঙগনে প্রাণ মাঝে দাও দোল দোল! 

চু্ধনেরি মাতন হেরি ছুলবে মারের হিল্লোলা ) 
লাজ কেন সই?--বিজন আমার মনপুরে নেই কেউ তো৷ লো, 
প্রেমের রাঁণি, প্রাণের রাণি, প্রাণ সলিলে ঢেউ তোলো । 

স্পর্শস্থখের দ্বারা যৌনন্ুুখান্ুভবতা অনেকক্ষেত্রে এতই তীব্র 
ভাঁবে দেখা দেয় যে অনেক নরনারীর মধ্যে তাহা রোগের মধ্যেই 
ধর্তব্য । 9600 £961817181 অর্থাৎ সিন্ধ, ভেলভেট, উল ইত্যাদির 

পরশস্থথ দ্বার! যৌননুখান্ুতবতা, ছ19796015,8719, অর্থাৎ 

প্রিষবপ্রিয়ার ব্যবহাধ্য দ্রব্যাদি অপহরণ দ্বারা যৌন উত্তেজনা, 
ইত্যাদি অলৌকিক ব্যাধি সমূহ, এই কারণেই দেখা দেয় এবং 
পাধারণতঃ রমণীদের মধ্যেই ইহার প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয়। 
০5৪০ নামক এক প্রকার যৌনব্যাধির উৎপত্তি, এবন্প্রকার 

স্পর্শস্থথের দ্বারা যৌনসুখানুভবতার মধ্যেই তইয়া থাকে । এই রোগ 
পুরুষদিগকেই আক্রমণ করে। এই রোগের প্রধান লক্ষণ এই 
যে পুরুষ তাহার বস্থাবৃত জননেন্দরিয়টা অপরিচিত মহিলার বগ্্াবৃত 

দেহে ঘর্ষণদ্বারা এযৌনতৃণ্থি লাভ করে ; থিয়েটার, বায়স্কোপ, মেলা 
ইত্যাদি জনতায় যথা নরনারীর একত্র সম্মিলন ঘটে, তথায় অনেক 
মহিল৷ তাহাদের পশ্চাৎ দিকে এইভাবের স্পর্শ আঘাত পায় এবং 

বুঝতে পারে যে কোনও পুরুষ জননেন্দ্রিয় দ্বার! তাহার পশ্চৎ দিকে 
ঘর্ষণ করিতেছে বা সামান্ত আঘাত করিতেছে । এঁ সব জনতা 



নরনারীর স্পর্শস্থখাঘেষণ ৭৭ 
স্্তি পার অপ 

প্রত্যাগতা অনেক মহিলা বস্ত্র পরিবর্তনের সময় দেখতে পান যে 

তাহার পশ্চাৎ দিকের পোষাকে পুরুষের শুক্রত্াব লি আছে। 

এই বিষয়টার সম্বন্ধে হেবলক্ এলিস বলেছেন “9 ৪99019] 
10975918102 ০ 17066859, 8৪ 16 19 69110860, 00 019 

96179] 10800, 18 02]ড% 60150 10 ৪, :010899. 

09899 11 1091) ৪00 007092568 11) ৪ 09819 6০ 02106 

888 0106790 0০৫5, 270 08081] 61)0061) 17206 

93010891591 619 £91168] 19101, 17060 010999 

00770806৮ 161) 0109 01061900905 ০01 8 012880, 

8100. 17) 9868181066০ £56115 0018 05,881017 নে 018098 

০1 0001102980৮ 1610 জা 00891) 1)0 89 00102001969 

৪07277293%, আমার নিকট এই প্রকার যৌনব্যাধি পীড়িত 

জনৈক ব্যক্তি তার চিকিৎসার জন্য আমেন। তিনি একজন সমাজে 
গণ্যমান্য ব্যক্তি, সদাঁশয় দানী ও মহানুভব। তার ধ্বজভঙ্গ 

রোগের জন্ত ( তৎকালীন বয়স ৪৫) আমার দ্বারা চিকিৎসা করান 
ও আরোগ্য লাভ করেন। তাহার রোগের ইতিহাসে £:০66589 

লক্ষণটা বিশেষভাবে পাই। তিনি বলেছিলেন যে তার বয়ংক্রম 
যখন ২৫ বৎসর তখন হইতেই তিনি সুযোগ ও সুবিধা পাইলেই 
স্বীয় জননেক্দিয় স্ত্রীলোকদের পশ্চাৎ দিকে ঘর্ষণ করেন ও 
তত্বারা শুধু যৌনন্ুখ নহে শুক্রপাঁত পর্যন্ত *ঘটিয়া থাকে; 

এতত্বারা তিনি এতই যৌনসুখ অনুভব করিতেন যে ক্রমে 
ক্রমে তীর সহবান আকাক্ষা লোপ পায় ও কেবল উক্ত 
£:066889 দ্বারাই শুক্রমাব করেন--ক্রমে ক্রমে তার ধ্বজভঙ্গ 
রোগ আমে । 



৭৮ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 

প্রথম প্রথম বালক বালিকাদের চর্দের বিভিন্ন স্থানে স্পর্শের দ্বারা 

একপ্রকার লুড়নুড়ানি ও “কাতুকুতু' হয়; তাহা একপ্রকার 

আনন্দদায়ক হইলেও প্রথমতঃ তাহাতে দারুণ হাসির উদ্রেক 

হয়। অতি লজ্জিত বালিকাদের স্তনের কাছে, বগলে, কোমরের 

কাছে, গলায় হাত দিলেই, তারা এত বেশী সুড়ম্ড়ানি বোধ 

করে যে চমকে যায় এবং অব্যক্ত শিহরণে চঞ্চল হয়ে অদম্যভাবে 

হাস্ত করে। এঁ মত অবস্থা চলতে চলতে ক্রমে ক্রমে তাদের 
লজ্জার ভাব কাটে ও [01118175888 অর্থাৎ “কাতুকুতু'র স্থানে 

একটা যৌনসুখ অন্থুতব্তা দেখ! দেয় । প্রকৃত যৌনমিলন হইবার 
পর হুইতেই তাঁহাদের 1:1011191)07999 বিদুরিত হয়। এ 

কাতুকুতু” বা 'থুড়ন্ড়ানি” 10019277999 ছারা প্রথম জীবনে 

তারা অযথা বা অন্তায় যৌন সহবাস হতে রক্ষা পায়, যেহেতু 
বতদিন এঁ “কাতুকুতু*র ভাবটা প্রবল থাকে ততদিন যৌন সহ্বাঁস 
অসম্ভব, কারণ সহ্বাসেন্ত্রিয়গুলিই অত্যধিক “কাতুকুতু” ভাব যুক্ত । 

যে তরুণীর গাত্র স্পর্শেই চমকে লাফিয়ে উঠে, যাহার বগলে বা 

স্তনের কাছে হন্তম্পর্শ হলেই সে একেবারে মুষড়ে ভেঙ্গে পড়ে, 
তাহার সহিত রতিক্রিয়া করা একেবারেই অসম্ভব। লুইস 
রবিনসন পরীক্ষার দ্বারা দেখিয়েছেন ষে প্রাণীদের অল্প বয়সে 
তাহাদের জননেন্দ্রিয়াদির এই 10019717798 দ্বারাই তারা 

অবাধ ও প্রবপৎ সহবাস হইতে রক্ষা পায়। অনিচ্ছুক কুকুরীর 
যোনীদ্বার স্পর্শমাত্রই সে এমন ভাবে কুঞ্চিত ও মুষড়ে পড়ে যে 
মিলনকামী কুকুরটার তাহার সহিত কোনও মতেই যৌন মিলন. 

ঘটিয়া উঠে না। 

কিন্ত পরবর্তীকালে এই [08188100658 দ্বারা নরনারীর যৌন 



নরনারীর স্পর্শস্খান্বেষণ ৭৯ 
সি লস পিস কত এত এ পরস্পর উস স্টলে প্রি এস স্মিত লাস পা 

মিলনের সাহাধ্যই হইয়া থাকে । ইহারি দ্বারাই রমণীবৃন্দকে ক্রমে 
ক্রমে গভীরভাবে যৌনকাধ্যে উত্তেজিত করা যায়। লজ্জানতা 

বালিকাও ক্রমে ইহার দ্বারা স্পর্শস্থখ ভোগ করে এবং তার পরই 
তার যৌন মিলনের ইচ্ছা জন্মে। এই ভাবে স্পর্শের দার! কাতুকুতু 
বোধ করায় প্রথম প্রথম তাহাদের অত্যন্ত হাসি পান্ন এবং 

এই হাঁসি হইতেই ক্রমে তাদের কামপিপাঁস! উদ্ুদ্ধ হয়, ক্রমে 
 প্রেমালিঙ্গনে তাহারা ধরা দিতে চাদ, এবং তাহারই অবশ্তস্তাবী 
পরিণতি স্বরূপ তাহাদের মনে পুরুষ-সহ্বাঁস-আকাঙ্ষা জাগে। 

যৌন মিলন কাধ্যটা সমস্তই চর্মের সহিত চর্মের স্পর্শ ও ঘর্ষণ 

ছারা সমাধা হয় । পণ্ডিত গাউবার্জ বলেন যে 1993981 ৪০% 

15 [07117391115 ৪]00 2909 । চর্মের সুড়ক্ুড়ানির উপরই 

সহবাস প্রবৃত্তিরস্উৎপত্তি এবং চর্ের ঘর্ষণ দ্বারা সেই স্থড়নুড়ানির 
নিবৃত্তির সহিত সহবাস কার্য্যের নিবৃত্তি। 

বন্ট জীবনে এই স্পর্শ সুড়ন্ুড়ানি যৌন জীবনের অনেকখানি 
স্থান অধিকার করিম্না আছে। অনেক জাতির নরনারীর 

মধ্যে এই মত জুড়সুড়ানি দেওয়া হইতেই প্রেম নিবেদন করার 
আরম্ভ হয়। ফিউজিয়ানবাসীদের মধ্যে আলিঙ্গনের দারাই যৌন 
সুখান্থভবত| জন্মে । রমণীদের ভগাঙ্কুর একটা সর্বশ্রেষ্ঠ কামোত্তেজক 
স্থান এবং স্বল্প স্পর্শেই ও স্বল্প ঘর্ষণেই তাহাদিগকে দারুণ যৌননুখ 
প্রদান করে ; কিন্তু উহারও.জান্মীন নাম 16197 বঝ) 61০19, 

অষ্টাদশ শতাবীতে রুসদেশের সাম্রার্ভীর, পায়ে সুড়নুড়ানি দিবার 

জন্য ও তৎকালে অঙ্লীল গান গাহিয়! তাহাকে সুখ দিবার জস্ 

বেতনভুক সহচরী ছিল'। এই ্থুড়সুড়ানি বোধ ও যৌনসুখ 
বোধের মধ্যে বেশ একটা সম্বন্ধ আছে। অনেক রমণী বলেন যে 



৮০ * যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 

৭ বালাম সিরা আপস সপ স্মিত পিসি তির সাস্স্৯স্্িনপস্্্তএ
সত রস স্বএ  সসতিট মরিউি উ ৯০ ৬ ৭ 

যখন তীদের সহবাসে ইচ্ছ। থাকে না, তখন তাদের যৌনক্রিয়ার 
স্থানগুলি স্পৃষ্ট হলেই একটা ভীষণ সুড়নুড়ানি আসিয়া থাকে, 
কিন্তু রতিক্রিয়ার বাঁদনা হুইলে এঁ মত সুড়সুড়ানি লোপ পায়। 
সুতরাং এই প্রকার সুড়মুড়ানির ছুই প্রকার ক্রিয়া আছে; 
ইহা যেমন এক সময্ব স্পর্শ জিনিষটাঁকে বিরক্তিকর করিয়া তুলে, 

অন্ত সময় তেমনি ইহাই আবার স্পর্শ পাবার আকাঙ্গায় অস্থির 
হয়। কেবলক বলেন 10 18 07101818808 &, 

৪9110170606 60 19081 0020680%% 2 10900177988 18067" 

8000928809০ & 12111015697 60 ৪০6৪0০61010, 

যৌন ইন্জরিয়াদির সহিত শুধু চর্মেরই যে সম্বন্ধ তাহ! নহে 

উহার সহিত চুলের সম্বন্ধও আছে। রমণীদের যৌবন আগমনের 

প্রারস্তে আংশিক 10%1017998 বা কেশের অল্পত! দেখা দেয়; আবার 

তাদের ৫* বৎসর বয়সের সময়েও এ মত কেশ পতন হয়। 

ডিম্বাশয়টার অস্ত্রোপচার ইতাদি (0%80$025 ) হেতু 

খতুলোপ কর৷ হলেও, অথবা৷ তাহাদের গর্ভাবস্থাতেও কেশ পতন 

দেখা বায়। 

স্পর্শন্ুুখ অনুতব করার জন্য আলিঙ্গন সর্ধশ্রে্ঠ ব্যবস্থা হইলেও 

আরও অন্তান্ঠ স্পর্শসুথ অনুভব করার স্থান ও ব্যবস্থা আছে। 

হেবলক বলেন "7996 ৪990708%]7 99132981789 11 

901012010, 69 180৮ 086 6095 05০0159 6109 91858009963 

৪00 6156 93168 ০ 605 ০০৫ 178810108, 6056 18, 

00929 ৪030) 10092899  1060  120000008 119101)29109+ 

800 10919, 1 605 900:88 ০0 65০11000101), 

65০961]18 ৪91081011865 1789 08090009 17161715 78080. 



নরনারীর স্পর্শসুখান্বেষণ ৮১ 
এসি 

এঁ সকল স্থানগুলির সঙ্গে বিভিন্ন লিঙ্গধারী মানবের এঁ এর স্থানগুলি 

সৃষ্ট হলে গ্রচুর যৌন উত্তেজনা জন্মে। এ ব্যাপারগুলি দেখতে 
বা শুনতে অতীব কুৎসিত ও অশোভন হলেও তাহা খুবই 
স্বাভাবিক ব্যাপার এবং এঁ ভাবে যৌনকাধ্যে উত্তেজনা আনয়নে 

তাহ স্বাভাবিক রূপেই ব্যবহৃত হতে পারে; তবে আমার 

পূর্বোক্ত রোগীটার স্তায় বদি সহবাস ইচ্ছা, বৃদ্ধির পরিবর্তে কমিয়া 
“যায় এবং শর প্র কার্যেই পূর্ণ যৌনস্থুখবোধ ও তৃপ্তি আসে 

তখন তাহাকে রোগ বলিয়াই জানিতে হইবে। 

চঙ্বন” ইহাদের মধ্যে সর্ধপ্রধান যৌন উত্তেজক । ঠোঁটের 
মধ্যে অতি উত্তেজনাণীল ন্নাধু আছে এবং পরস্পর ঠোঁটের 

স্পর্শে যৌন উত্তেজনা অতীব বৃদ্ধি হয়। উহার সহিত জিহ্বার 

আলোড়নে শ্রী উত্তেজনা, দ্বিগুণভাবে দেখা দেয়। অধিকক্ষণ 
ধরিয়া সজোরে চুম্বন করিলে নরনারীর সহবাস ইচ্ছা অতি সত্বর 
জাগরিত হর। চুম্বন বনু প্রকারের আছে, আধুনিক নরনারীর 
0০911010199 চুম্বন, ফ্রান্সের 74879101017%£9 চুম্বন, ভারতীয় 

সলজ্জ চুম্বন ইত্যাদি। এই চুম্বন দেখিলে মনে হয় সত্যিই 
ুইটী বেগবতী শ্রোতশ্ষিনী যেন “তীর্ঘযাত্র। করিয়াছে সাগর সঙ্গমে” । 

স্বজাতির মধ্যে ও সর্ব প্রাণীর মধ্যেই চুম্বনের প্রথা 
আছে। পক্ষী, পক্ষীনীর ঠোটের মধ্যে ঠোট দ্বারা চুম্বন করে, 

কুকুর, কুকুরীর গাত্রাবলেহন দ্বার৷ ও মৃছু দংশন দ্বারা চুন্বন জানায়। 
মুখে মুখ দিয়াও চুম্বন করা হয় আবার আঘ্বাণের ঘারাও 

চুম্বন করার প্রথা আছে; মঙ্গোলিয়ান জাতির মধ্যেই এই আপ্রাণ 
ৃম্বন প্রথার বেশী প্রচলন আছে। শির আপ্রাণ দ্বারা চুম্বনের 
প্রথা ভারতের বিশিষ্ট নূতন ধার! । 

৬ 



৮২ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
৮ সি পপি সি সী সি জি তক তি সি সিল সি সি জীসসিতা সতী সিসির সিল সিসিক সপ সিরীস্সপস্ডি 2 সি এলি অপ আপস পাস 

চুম্বনের ন্যায় আরো কয়েকটা প্রথ৷ আছে যেগুলিকে বেশী 
বাড়াবাড়ি অবস্থায় যৌনব্যাধি বলিয়! ধরা হয় । “4১0 011019] 

9০925৮%০৮ ০9৮%৮০৪]৮ 709780)05 ০006 07010095169 ৪9 19 

802190110)98 9,11070930 901091]1% 8৪ 9190619 8৪৪ 6)89 

10189 11) 9010)018,61708 60109801008.” ইহাদের নাম 

080101]1170609 এবং £9119610. স্ত্রী-যোনী মধ্যে বদনন্স্ত করার 

দ্বারা যৌনস্থথ উদ্রেক করার নাম 'ফেলাসিও। প্রাণীরাজ্যের 
মধ্যে এবং বন্তনরনারীর মধ্যে এরূপ করার প্রথা আছে স্ৃতরাং 
উহাকে কোনও মতেই অস্বাভাবিক বল! চলে না। এ ভাবে 
অনেক নারী, পুরুষের জননেক্জিয়টা স্বীয় মুখবিবরে প্রবেশ করাইয়া 
চুধিতে থাকে এবং এ্রর্ূপে যৌনম্থথ ও উত্তেজনা অন্থুভব করে। 

অনেক যৌনব্যাধিগ্রস্থ পুরুষ শুধু এইরূপ কাধ্যের দ্বারাই 
সহবাসস্থথ অনুভব করে এবং তাহাতে শুধু নিঙ্গোদ্রেক নহে 

শুক্রত্াবও হইয়া থাকে । যুবতীর স্তনের বোটা একটা অতি 

উত্তেজক স্থান। স্তনের বৌটাটা চুম্বন করিলেও নারী অতি সত্ভুর 
কামোত্তেজিতা হ্য় ও মদনক্রিয়ার় রত হইতে ইচ্ছুক হুইয়৷ থাকে । 

স্তনের বৌটার সহিত যৌন ইচ্ছার যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে 
তাহা সর্ধব প্রথম ১৭৬৪ খীষ্টাবে ০. 730101,96 প্রকাশ করেন 

এবং শিশুর স্তগ্কপানকালে ষে 179 ৪৪9৮ 00101006101 

8000177709,85190 1057 ৪ 1991876 ০0৫6 01988079” হয় তাহা! 

প্রথম জানান। ১৯০ শতাবীর প্রারস্তে ক্যাবানিস পুনরায় 
প্রকাশ করেন যে শিশুর স্তন্তপানকালে রমণীর মধ্যে প্রচণ্ড যৌন 
ইচ্ছার উদ্রেক হয়। এই সুখ হেতুই রমণীর স্তন্ত দান করার 
তীব্র কষ্ট অক্েশে সহ করেন এবং পরম কারুণিক জগদীশ্বরও 

পাত সিল স্পিিসিপা সল্ট সি » স্টপ সিডির সি পি সিলিসটি কী সিসি ১০ 



যৌনকার্ধো আপেক্দিয়ের প্রভাব ৮৩ 
পা পেশি সরি পাতা 

বোধ হয় নবজাত শির প্রাণরক্ষার জন্য ভিডি মত চ যৌন 

উদ্রেক হবার পরিকল্পনা করিয়াছেন । 

তষীনকাচর্যয আ্াণিজ্দ্রিয়র প্রভাব ৪ 

যৌনকাধ্যে ঘ্রাণেন্দ্িয় অতীব ক্ষমতাশালী, এমন কি ম্পর্শ 
ইন্দ্িয়ের পরই বোধ হয় ইহার স্থান। ্বাণেক্দ্িয়ের সহিত মস্তিষ্কের 
“অতি নিকট সম্বন্ধ থাকায় পভ্রাণেন্ছিয় টৈহিক অবস্থার মধ্যে 

একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। পণ্ডিত প্রবর 
এডিনার (711059:) ও ইলিয়ট স্মিথ (11110691010) ) 

পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়াছেন যে “)9 ০979078,] ০০029 1689] 

10990) ০৭ ০0716179115 11661500078 6108৮ 6109 

79919900159 06619 203 1110069910219 ০ 57091] 800 

61719 12096201912 1097 9108,011106 0080 89109 6০ 

110091509  609 8171009118 0915851002 5 8200 60959 

৪19,0৮0 $1001998 79901)80 611৪ 902৪ 017"90615 

800 70৮ 07 08881176 0:0081% 609 00919,0009, এই 

ঘাণের মধ্যে উচ্চস্তরের মানসিক বৃত্তির বীজ লুক্কাফ়িত আছে। 

দ্রাণেন্তিয় ও স্পশেক্জরিয় সম্বন্ধীয় কাধ্যাবলীর মধ্যে পূর্বের 
কোনও পরিষার পার্থক্য নিরূপিত হয় নাই বিস্ক ক্রমে ক্রমে 
ঘ্রাণেন্ত্িয় একটা পৃথক স্থান অধিকার করে। ড:65025658 

ও শিরধাড়াযুক্ত প্রাণীদের মধ্যে প্রাণেন্দ্িয়টাই সর্ববাপেক্ষ। বেশী 
শক্তিশালী ইন্দ্রিয়; ইহার দ্বার! তাহারা বহুদুরে অবস্থিত বস্তটারও 
সন্ধান পায় এবং ইহার দ্বারা তাহারা অতি নিকটে অবস্থিত 
বস্তটার সঠিক নির্দেশ করতে পারে। অসীম বালুকাময় স্ুবিস্তীর্ণ 



৮৪ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
শিল্প স্পস্ট এ সপ সিলাসি সি সিপাস্টিতা িতাসি লাস্ট সিসি াসিপসিনাসিিসসপস্সিপিসি তাস সি সিটি সিরা স্সিলসি তা অপির সা রাস উল্লাস সিকি পা 

মরুভূমিতে বহুক্রোশ দূরে থাকিয্নাও উ্রজাতি স্ুণিতল ও জলের 

অবস্থিতিস্থান এই ভ্রাণেক্দ্িয় দ্বারাই সঠিক অবধারণ করতে 

পারে-_-তাতে তাদের আদৌ ভুল হয় না। এই প্রাণেন্দ্রিয় প্রভাবে 

প্রভাবান্বিত হইয়াই তাহারা আর্ত ও পিপাসার্ত এবং মৃতপ্রার 
শতসহস্্র মরুপাম্থকে শীতল পানীয়যুস্ত জলাশয় তীরে উপস্থিত 

করিয়া তাহাদের প্রাণরক্ষার হেতু হইয়াছে। দিকবিদিকহীন 

ঘন অরণ্যানী মধ্যে ক্ষুধার্ত ব্যাত্র অতি দুরে অবস্থিত মুগ বা 

ছাগের সঠিক পরিচয় পায় তাহার প্রবল ঘ্বাণেন্দ্রির়ের সহযোগিতায় 
এবং এই ত্ত্রাণশক্তিই তাহাকে খাগ্ভ জোগাইয়৷ তাহার বুতুক্ষু 

প্রাণে শাস্তি আনয়ন করে ॥ [9061199 ও তৎপরে 70807915 

প্রানীদেব থাবতীয় যৌনসংসর্গ ঘ্রাণেন্দর্রিয় সম্পকিত। প্রাণীগণ 

ঘ্রাণ দ্বারাই সমধিক যৌনউত্তেজন1! লাভ করে। প্রাণের দ্বারা 
তাহারা যে পরিমাঁণ যৌনক্রিয়ায় উদ্দ্ধ হয় ততবেণী আর কোনও 

উপায়ে হয় না। যে ৮976%01৪,৮৪5* প্রাণীরা জলে বাস করে 

তাদের কাছে এই শ্্রাণশক্তিই একমাত্র প্রাণশক্তি বিশেষ । এই 

শক্তি ছারাই তাহাদের থা অন্বেষণ শত্রু মিত্রের আগমন, মীমাংস! 
এবং যৌনমিলনকাধ্য সমাধ হয়। 

উচ্চস্তরের বানর, বনমানুষ ও মানুষের মধ্যে স্রাণেক্রিয় আবার 

পরিবন্তিত আকারে প্রকাশ পায়। স্রাণ সন্বন্ধের ব্যাপার তুচ্ছ 

বলে গণ্য হলেও এই স্তরের প্রাণীদের মধ্যে তাহাও অতি উচ্চস্থান 
ক্রমে ক্রমে অধিকার করে। বন্য মানবদের মধ্যে স্রাণের তারতম্য 

প্রায়ই লক্ষিত হয় না; অতি কুৎসিত গন্ধের মধ্যেও তারা 

অক্েশে জীবনাতিপাতি করিতে সক্ষম । সভ্য মানবজীবনে গন্ধের 

প্রভাব খুবই বেশী । 



যৌনকার্যো আগেন্দরিয়ের প্রভাব ৮৫ 

কিন্ত ্াণেক্ডিয় সম্বন্ধে যাবতীয় বৈজ্ঞানিক তথ্য পূর্বে এ একরপ 

অখ্যাত ও 'অপরিজ্ঞাত ছিল। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে, জাঠিমেকার 

(58910972800 ০? 8900) অল্ফ্যাক্টোমিটার নামক 

দ্রাণেন্ছিয় সম্পর্কিত যন্ত্রটার উদ্ভাবন করেন ও স্রাণেক্িয় সম্পর্কে 

বিবিধ বেজ্ঞানিক আবিষ্ষার সাধারণের মধ্যে প্রকাশ করেন। 

তাহাঁরই কয়েক বৎসর পরে ব্রসেলস্ নগরীর হেনিকস (795010য) 
'্র সম্বন্ধে অধিকতর গবেষণা সাধারণের গোচরে আনয়ন করেন। 

প্রাণীগণের মধ্যে শব্দ স্পর্শ, আলোক ও গন্ধ, বিভিন্ন ইন্ছ্রিয় দ্বারে 

বিভিন্নভাবে আঘাত করে। তন্মধ্যে শব, স্পর্শ ও আলোক 

€111901)8,71021 9917899 মধ্যে গণ্য এবং কর্ণ, চম্ম ও চক্ষুবারা 

তাহারা পশুদিগের মস্তি নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে। গন্ধ"টা 

+011012108,] ইবন মধ্যে ধর্তব্য এবং নাসিক দ্বার! তাহারা মস্তিষে 

নিজ কার্য প্রকাশ করে। পণ্ডিত পার্কার (0. দু. 629 ) 

গন্ধ্টীকে উক্ত রাসায়ণিক ৪9:৪৩ গুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া 

মনে করেন। অনেক পণ্ডিত আবার গম্ধ” জিনিষটাকে কল্পনার 

বস্ত বলিয়াই মনে করেন। গন্ধ দ্বারা মনের অনেক কামনাকে 

যেমন উদ্দীপিত কর! যায় আবার তেমনি সেগুলিকে গন্ধের দ্বারাই 

নিরবৃত্তি করা ধেতে পারে। 
ন্নাযুমণ্ডলীকে বিশেষভাঁবে উত্তেজিত করিতে হইলে গম্ধ দ্বারাই 

সেই কার্ধ্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় ; গন্ধদারা স্নায়ুম গুলীফে অত্যধিক 

উত্তেজিত করিলে অনেক ক্ষেত্রে ম্নাযুদৌর্ববল্য জন্মিয়। থাকে। 

( ম:১) ফিরি 05197007099 ও 6:20£801) দ্বারা গন্ধ 

দ্রব্যের উত্তেজক গুণাবলীর তারতম্য পরীক্ষা করিয়াছেন । গন্ধ 

দ্রব্যের দ্বারা যৌন উত্তেজনার বিশেষ প্রাচুধ্য জন্মে। জগতের 



৮৬ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
পপর সত পিপাসা পি সিপাসপাস্সিিসিী স্িস্পিস্পিসিপাস্ি সি সিলাসি সিকি সির ০৯৮৮ ৯ সি উপল সিল 

সমন্ত নয়নারীই গ্ধযক্ত। হেবলক বলেন যে না 1197) রি 

০09], ৪9 90709. সমস্ত দেশে, সমস্ত জাতির মধ্যেই 

ইহ! প্রতীয়মান হ্য়। বয়সের তারতম্য অনুসারে গন্ধের তারতম্য 
হইয়! থাকে ; বালক বালিকার গন্ধ, যুবক যুবতীদের গন্ধ অপেক্ষা 
ভিন্নতর ; আবার বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের গন্ধ সম্পূর্ণ অন্তরূপ। পণ্ডিত প্রবর 
মোনিন (1401710 ) বলেন যে গাত্রগন্ধদছারা প্রায় অনেকক্ষেত্রে 

বর নির্ধারণ কর! যায়। যুবক ধুবতীদের মধ্যে যেমন বয়স 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্থান বিশেষে কেশ উদগম হতে আরম্ত হয়, 
অথব! স্তন ইত্যাদির স্থুলত্ব হতে আরম্ভ হয় তেমি উ সময়ে 

তাদের চর্মের ও শাবের মধ্যেও গন্ধের নুতনত্ব দেখা দেয়। 

দৈহিক গন্ধটাকেও একপ্রকার যৌনধর্ম্ের অন্তর্গত বল| যায়। 

নরনারীর জননেক্জিয়ের সঙ্গে নাসিকার শ্নেম্মিক বিশ্লীর এক অতি 

নিকট সম্বন্ধ আছে। নরনারী শুধু দৈহিক গন্ধের ঘ্বারাই তাদের 

প্ররিয়প্রিয়াকে যৌনকাধ্যের জন্য বাছিয়া লইতে পারে । অনেক 
সময় কুকুর শুধু নরনারীর দেহের গন্ধ আত্রাণ করিয়া! সে শত্র কি 
মিত্র, তার উদ্দেশ্ত সাধু কি অসাধু তাহা ভালরূপে বুঝিতে পারে। 

এইজন্। প্রায় দেখা যায় কোনও ধনীর গৃহে প্রবেশমাত্র সেই 

ঘরের গৃহপালিত কুকুরটা অপরিচিতের দর্শনে বিকট শব্দ সহকারে 

কাছে আসে এবং ২।১ বার তার গাঁয়ের আত্রাণ লইয়াই 
নিঃশব্দে সব্দিয়া যায়; অনেকক্ষেত্রে আবার সেই কুকুরটাই হয়ত 
গাঁয়ের গন্ধ লইবার পর হইতে আরো! বেশী চীৎকার সুরু করে। 

যৌনধর্থে গন্ধের প্রভাব এত বেশী যে তা বর্ণনা করা অসম্ভব । 

একদল নরনারী আছেন যারা পরস্পর গন্ধের দ্বারা এতই 

প্রভবান্থিত হয়ে পড়েন যে শুধু গন্ধের দ্বারাই যৌন আনন্দ 



যৌনকার্ধয ভ্রাণেক্দ্িয়ের প্রভাব ৮৭ 
পলা পি পি তি ছি পাস্পিবাস্পিণ সিসি লি পপ স্পাসিপাস্টি পীর পাস রীতি সী সদ সিল 5 পিসি লাস্ট ছি 

টা করেন । পরি _কিরনান্ ( 9058) বলেন যে 

একদল নরনারী শুধু আত্রাণের মধ্যেই প্রকৃত রতিস্ুথ পায় ; 
তাহাদিগকে যৌনব্যাধি আক্রান্ত বলা যেতে পারে। 02০919805 

নামক ব্যাধিতে নরনারী সহবাস কার্য্যে অনিচ্ছুক হয় এবং পরম্পর 

দেহের গন্ধের দ্বারা তারা এত তীব্র ঘৌনমিলন সুখ বোঁধ করে 

যে তাহাদের তদ্বারাই ০85৪7 বা শুক্রআাব পর্যন্ত ঘটে। 

অনেক রমণী আছেন যারা তাদের প্রেমিক পুরুষের গাত্রগন্ধে 

এবং এমন কি, হঠাৎ কাল্পনিক প্রিযতমের গাত্রগন্ধ আত্রাণেও 

তীব্র রতিস্ুখ অনুভব করেন। অনেক সময় এই দৈহিক গন্ধ 

দ্বারাই যৌনমিলন, অথব! প্রত্যাখান হয়; ইংবাজীতে ইহার 

নাম ৪1190801920, প্রাণী জগতের মধ্যেই ইহা খুব বেশী 

দেখা যায়। : কুকুর, ছাগল, গরু প্রভৃতি জন্তদের যৌনমিলনের 
পূর্বের পুংজীবটী স্ত্ীলিঙ্গের গন্ধ নেয় এবং ততবার তাহারা স্ত্রীজীবটার 
যৌনমিলনাজ্ষ! ইত্যাদি সমস্তই হা'রঙ্গম করতে পারে। এ গন্ধের 

দ্বারাই পরিচালিত হয়ে অনেক পুংজীব স্ত্রীপ্রাণীকে ছাড়িয়া চলিয়া 
যায় আবার তাহার মধ্যেই কেহ কেহ বা এ গন্ধের দ্বারা মুগ্ধ ও 

আকুষ্ট হয়ে তার সঙ্গে যৌনক্রিয়া রত হয়। নারীর গাত্রগন্ধে 
অনেক পুরুষের কামোত্তেজনা আসে; অনেক ধ্বজভঙ্গ রোগীর 

চিকিৎসাকালে তাহাদিগকে বলিতে শুনিয়াছি যে স্ত্রীষ্বের জননেন্দ্রিয়ের 

আত্রাণ দ্বারা তাদের কখনও কখনও লিঙ্গোদ্রেক হইয়া! থাকে। 
যৌনমিলনে নরনারীর বগলের গন্ধ অত্যধিক উত্তেজনা! আনয়ন 

করে। ইহা! ছাড়া কেশের গদ্ধ এবং চর্মের গন্ধও এ কাধ্যে 

যোগ দেয়। কিস্তু অনেকক্ষেত্রে আবার এ সকল গন্ধের জন্ 

অনেক যৌনমিলনকামীর ভিতর হইতে সমস্ত যৌন উদ্রেক লোপ পায়। 



৮৮ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
সপ পরি ত স্াসিপাি এসি পাস্টিতিসিপ তাসিতাস্টিস্ি্সিপা সিসি সিপিসপিস্পাহির স্াসসিবিসি্শ সপাসিলী পপির উপস্সিল এলি সা সিপাস্ছি লস 

আমার অপর একটা শুক্রতারল্যের রোগী ঠিক এই কথাই আমার 

বলিয়াছিল যে তাহার পত্বীর সহিত সহবাঁপকালে কোনও দৈহিক গন্ধ 

তাহার নাকে প্রবেশ করিবামাত্রই তাহার যৌন উত্তেজনা একেবারে 
লোপ পায় এবং তাহার লিজ হঠাৎ ক্ষুদ্র, শীতল ও শিথিল হয়ে পড়ে। 

তাহার চিকিৎসাকালে তাহার স্ত্রী সর্ধদ1 অতি মুল্যবান ও মৃদ্গন্ধী 
এসেন্সের গন্ধে নিজেকে সুগন্ধী করিয়া রাখিবার জন্য আমার দ্বারা 

আদি হইয়াছিলেন এবং তাহার দেহের ছূর্গন্ধ এ রূপে লোপ পাওয়ায় 

সহবাসকালে স্বামীকে আর লিঙ্গের শিথিলতা হেতু ছুর্ভোগ ভোগ 
করিতে হয় নাই, বরং মু নধুর এসেন্সের গন্ধ হেতু সমধিক যৌন 
উত্তেজনা ও যৌনস্থথ ভোগ করিতেন। 

যৌনকাধ্যে সুগন্ধ বোর সাহাধ্য অতি বেশী। র্মণীর]ই সুগন্ধ 

দ্বারা অতি বেশী আকৃষ্ট হন। গ্রুজ (0০০৪, গার্বিবিনি 
( 08১11 )র মত বিশেষজ্ঞরা পরাক্ষা দ্বারা দেখেছেন যে শিশুদের 

মধ্যে বাঁলিকারাই গদ্ধের দ্বারা বেশী আকুষ্ট হয়। যৌনকার্য্যে তাই 

গম্ধদ্রব্যাদির প্রচলন এত বেশী । নিয়স্তরের অশিক্ষিত স্ীলোকরা 

এতই বেশী গন্ধপ্রিয় যে তাঁদের মধ্যে তরুণীর! মুল্যবান বস্ত্র বা 

অলঙ্কারের দ্বারা আদৌ মুগ্ধ হয় না কিন্ত একশিশি গন্ধ তেল ব৷ 
এসেন্স পাইলেই তাহারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। তাহাদের 

মধ্যে অনেক যুবক ও প্রৌঢ় রোগীর মুখে আমি শুনেছি 
বে তারা যখন কোনও তরুণী বা যুবতীর মনোহরণ করিতে 

ইচ্ছা করে তখন তাহাকে সুগন্ধি তেল বা একশিশি এসেন্স 

দেয়। টাকা দ্বারা তাদিকে বিচলিত কর! যায় না কিন্ধ 

একশিশি এসেব্স পাইলে তাদের মধ্যে অনেক তরুণী বা যুবতী 
অক্লেশে পরপুরুষকে নিজ যৌবন উপভোগ করাইতে পারে । 



রি ্রয়মিলানে শ্রবণনখমদিরা ৮৯ 

ডিযারানে জামদানি ৪-- 

এই বিশ্বের নিখিল নরনারীর প্রিক্প্রিয়ামিলনে, তাহাদের 

উদ্দ্ধ প্রাণের দ্বারে যে জিনিষটা যুহুমুহু করাঘাত ক'রে সুস্তা 
আত্মাকে বুভুক্ষিত করে বলে-- 

“জাগে, জাগো রাত পোহাঁলে৷ 

ভোরের রবির অরুণ আলো! 

ডাক দিয়েছে নিশিথিনীর ছারে? 
সেইটা চিরন্তনী বিশ্ব দধিতার শ্রবণসুখমাধুরী মাত্র । দিকে দিকে 
প্রিক়প্রিয়ার হৃদয়তন্ত্রীতে, তাদের মদ্িরালস কলকাকলি, তাদের 

অভিসার হুপুরনিক্ণ, তাদের নৃত্যচপল চরণধবনি, সুমধুর ধ্বনিতে 
চিরবস্কৃত হচ্চে। বিরহবধূরা আবেশশায়িতা বিহ্বল! নারীকে 
লক্ষ্য করে তাইত কবির তিরফার বাণী-- 

“তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি 

তার পায়ের ধ্বনি 

সে ষে আসে- আসে আসে? 

প্রিয়প্রিয়ার পরম্পর শব্দের অনুভূতি এতই প্রবল থে অতি নিঃশব্দ 
পদসঞ্চারেও তার! প্রিপ্পর আগমন সংবাদ পায়--যতই নিঃশবে 

তার আগমন হোক প্রিয়ার নিকট তাহা খুবই স্পষ্ট; নিঃশব্ব 

পদ্সশরে আগত প্র্িয়কে সম্বোধন করে প্রিয়া বলেন-, 

“আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে 

গোপন তব চরণ ফেলে 

নিশার মত নীরব ওহে 

সবার দ্রিঠি এড়ায়ে এলে” 



৯০ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
সিসি ৫ উর পিসি স্পা সিসি ৩ সিল সিলিস্সি লা 

তা এসেছ কিন্তু আমার কাছে তা লুকাতে পারনি, তোমার 

নিঃশব পদছন্দ আমার লীলায়িত অন্তরের তরঙ্গে, তালে তালে 

নেচে উঠেছে; তোমার প্রতিপদছন্দ আমার বুকের পরতে 
পরতে আকা হয়ে গেছে-- 

কুজনহীন কানন ভূমি 
দুয়ার দেওয়া সকল সকল ঘরে 

একেল৷ এলে পথিক তৃমি 

পথিক-হীন পথের পরে" 

কিন্ত এত নিঃসঙ্গতার, এত নিস্তবতার মধ্যেও, তোমার গোপন 

অভিসারের নৃত্যচপলচরণ আমার বুকে ঘা দিয়ে আমার 

জাগিয়ে দিয়েছে । 

প্রিয়মিলনে এই যে শ্রবণেত্দ্িয়ের অতি প্রথরতা, শ্রবণনুথ 
লালসার এই যে অপরূপ মাধুরিমা, ইহা শুধু কাব্যে নয়, 
ব্যবহারিক জীবনে এবং বিজ্ঞানের মধ্যেও ইহার প্রাবল্য অতি 
পরিস্ফুট । স্পীর্বার (9550151) 107010105196 97992১97) 

প্রভৃতি বিশেষজ্ঞদের মত এই যে যৌনধন্দ হইতেই বাক্যম্ফরণ 
প্রথম উন্মেষ হয় । %992008%1105 6১৪ 6179 1917 30109 

(67017) 17101) 5709901) £911678,11% 8,৪ 0.৪%9107)90৮৮ 

এই বিশ্বে মানবজাতির ্বতাবমূলক (10778617065 ) দুই অবস্থা 

আছে যেথান্বে আপন! হতে চিৎকার উখিত হয় এবং অন্তের নিকট 

হইতে উত্তরও আসিয়া থাকে; তাহাদের মধ্যে একটা দেখা 

যায় যখন ক্ষুধার্ত শিশু ক্রন্দন করে ও তার জননী তাকে আহার 

করান; অপরটী দেখা যায়, যখন কোনও যৌনক্ষুধায় উত্তেজিত 
পুরুষ আহ্বান করে এবং রমণী তাতে উত্তর দেয়? ইহাদের 



প্রিয়মিলনে অবপস্ুধমদিরা ৯১ 
সি তীসদিপার্ণী সি পদ শস্ছিলনি পঁছি পাপ এ ৯ লে তে স্পা ৯ পেল আর্ত তাত সত লি কিস তি সিএ তাস লা তানি পাসিলাস্পিতি ৪ ক্ষ পস্িশিসিজা সি তোছি এ ভলিস্খিত পাস স্পিলীসসিতী 

মধ্যে এই দ্বিতীয় গ্রকারটাই প্রথম দেখ! দেয় তাই বলা হ্য় 

যে যৌনধ্্ম হইতেই বাক্যক্ষ,রণের উৎপত্তি । 
পণ্ডিত প্রনর ফেরি ( ঘ্া১১) পরীক্ষা করে দেখিয়াছেন 

যে একটীমাত্র সঙ্গীতের স্থরও মানবের দেহ্যন্কে বিশেষভাবে 

উত্তেজিত করে। সঙ্গীতের ছার! যে মানবের মাংসপেশীর কাধ্যের 
তারতম্য করা৷ যায় ইহা অতি সত্য । টার্চানফ্ (70750) 
“আর্োগ্রাফ” দ্বারা পরীক্ষা করে 'প্রমাণ করেছেন যে অতি সুমিষ্ট 
সঙ্গীতের দ্বারা নাধুদৌর্বল্যযুক্ত রোগীদের ক্ষণকালের জন্য ক্লান্তি 
অপনোদন হয় কিন্তু ধীর সঙ্গীতের (910"7৮ 7079810) দ্বার! 

তেমনি তাহার বিপ্রীত ফল লাভ হয়। বেতাল ও বেস্ুরে৷ 
ধ্বনি বড়ই যন্ত্রণাদায়ক ৷ ডাঁঃ ফেরি বলেন ৭40০8, ০০ 17০06 

911, 10180011959 আ০:০. 96107019010 7 ৪00 10708, 

05 1006 ৪11, দির 7655 0797039881106+, সমস্ত দিবসের 

পরিশ্রমে কান্ত হয়ে সন্ধ্যায় সুমধুর দঙ্গীত শ্রবণে মনে যে অসামান্ 
পুলক রসের সঞ্চার হয় তাহা পরীক্ষা করাইয়! দেখাইতে হয় 
না) শতকরা ৯৯ জন মনে প্রাণে তা বুঝেন। মদিরালস সুথ 
শয়ানে গভীর নিশীথিনীর মাঝে দূরস্থিত মধুর গব্জল, প্রাণে যে 
লালসা ও কামনা জাগিয়ে দেয় তা কি বলে বুঝাতে হবে? 

জ্যোৎমাপুলকিত মধ্যাঁমিনীতে, পরিপূর্ণ নিস্তব্ূতার মাঝে খন 
দুরে কেউ গেয়ে উঠে “কে বিদেশী মন্ উদাসী, , বাঁশের বাঁশি 
বাজাও বনে” তখন সত্যিই “ঝিমিয়ে আসে ভোমরার পাঁখা” 
এবং সত্যিই তখন সেই “ম্থর সোহাগে তন্দ্রা লাগে, কুশুম জাগে 
গুল্ বাগানে? । 

সঙ্গীতের প্রভাব হৃৎপিণ্ড ও লাংগসের উপরও বিশেষভাবে 



পঁস্পার্টি তি সির স্পা পোস্ত আপি পাস্তা তো ত সপে পি সি সিল অসিত 

বর্তমান । ১৮৮০ ীষ্টা্ে দেহবিদ্ভা় পারদর্শী রুশদেশীয় পল্তিত 

ডোজিয়েল (75191) প্রমাণ করেন যে সঙ্গীতের দ্বারা 
হৃত্যন্ত্রের শক্তি ও দ্রুততা৷ বৃদ্ধি করা যায়। ইহার দ্বারা যাবতীয় 
প্রাণীর শ্বাসপ্রশ্বাস ও ০1705819607 যন্ত্রের বিশেষ তারতম্য করা 

যায়। ইহার দ্বারা মস্তিষ্কের উপর নাঁনারূপ বিপধ্যয় আনা অতি 
সম্ভব। শব্ধ ব্রহ্ম; এই শব ও সঙ্গীতের দ্বারাই উৎসাহিত 
হয়ে রণক্ষেত্রে, মৃত্যুর করাল কবলে ঝাঁপিয়ে পড়তেও সৈনিকের 

বাধে না। 01887695107 65 1107)6 3069,09: সঙ্গীতটা 

শুনলে আমাদের মত প্রাণহীন ব্যক্তিকেও ঝীপিয়ে উঠতে হয়। 

আবার যখন বজনিখোষ স্বরে কানের কাছে ধ্বনিত হয়-- 

“বল বীর! বল উন্নত মম শির, 

শির নেহারি আমারি, নত শির এ 

শিখর "হিমাদ্রির, 
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাঁড়ি 

চন্দ্র সুর্য গ্রহ তার৷ ছাড়ি 
দ্যুলোক ভূলোক গোলক ভে দিয়া, 

খোদার আদন আরস ছেদিয়, 

উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি 

বিশ্ব বিধাতৃর 

| বল্ উন্নত মম শির | 

তখন সঙ্গে সঙ্গেই এই কুজ বক্র দেহও শক্ত বেগবান হয় 

এবং লুষ্ঠিত প্রার শিরও পরম আবেগে খাড়া হয়ে যায়। আবার 
যখন জলদমন্দ্র সুরে, উদাত্ত ধ্বনিতে গীত হয় বেদাস্তের সেই 

বঙ্জনিধোষ বাণী-- 

গু 



প্রিয়মিলনে অবণস্থখমদিরা ৯৩ 
৪৯৫ সপ সি্াি ক সি পাটি তি * ৯৯ পাত সি সিস্ট ২. উরীস্টিলা্ি পাসপিতিন লানিপানদিলাসপীসিাসমিপী দি তি পস্ছি 

শক বিশ্ব অমৃতন্ত পত্র 

আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থো 

তখন প্রাণমন ভীতচকিত হয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে উঠে। 

তারপরে, সেই শারদীর! মহাপুজার মহাষ্টমীর রাত্রিতে, ঘনঘোর 
রজনীর নিস্তব্ধ দিপ্রহরে, সহম্র নরনারীর আবেগকম্পিত, ভীতিব্যাকুল 

বেদন-বিধুর কানে যখন প্রতিমার সায়ে পৃজারীর ঘন গম্ভীর 
, মোহমন্ স্বরে মহাষ্টমী পূজায় দেবীর বোধন মন্ত্র উচ্চারিত হত্ব-_ 

€ কালী করালবদনা, বিনিক্কান্তা শিপাসিনি 

বিচিত্র খট্রাঙ্গধরা নরমালা বিভূষণ!, 

দ্বীপিচন্্ন পরিধান! শু মাংসাতি ভেরবা 

অতি বিস্তার বদনা, জিহ্বা ললনভীষণা 

নিমগ্রা রক্তনয়না৷ নাদাপুরিত দিক্মুখা” | 

তখনকার নরনারীর মনের ভাব বর্ণনা করা বুঝি সম্পূর্ণ অসম্ভব। 

এয্লিভাবে সঙ্গীতের দ্বারা শ্বাসগ্রশ্থাস হাঁস দীর্ঘ হয়, চর্মের উপর 

ক্রিয়া! প্রকাশ করে, ঘন্ম দেখা দেয়, চক্ষু হতে অশ্রু বরে, 

প্রশাবের ইচ্ছা! হয় এবং সময়ে সমস্বে 'প্রকৃতভাবে প্রআব নির্গত 

হয়ে পড়ে। পোক! মাকড় ও পক্ষী রাজ্যের মধ্যে সঙ্গীতের 
দ্বারাই যৌনমিলনের আহ্বান দেওয়া হয় এবং ইহার দ্বারাই এ এ 

প্রাণীদিকে যৌনকার্যে উত্তেজিত কর! হয়ে থাকে । পণ্ডিত প্রবর 

ভারউইন এই সস্বন্ধে প্রচুর গবেষণা করেছেন) হাবধার্ট 
স্পেনসার বলেন যে পক্ষীর সঙ্গীত বা কলকাকলি হচ্চে তার 

অতিরিক্ত উত্তেজনার অভিব্যক্তি মাত্র উহার সহিত যৌনক্ষুধার 
কোনও সম্বন্ধ নাই। পপ্তিতশ্রেষ্ঠ হাভ্লন্ (800907 )ও 

এই মতেরই পোঁষকত। করেন। কিন্তু ইহ! অবিসংবাদিত ভাবে 



৯৪ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
লব শরাসি রাস সি সিপীস্ছি পাস্িপিসি্ত শা সির ও সি 

ইদানীং পরীক্ষিত হয়েছে যে  পক্ষীজাতির সঙ্গীতের : মধ্যেই 
কোর্টশিপ বা যৌনমিলন কাধ্য নিহিত আছে; পুং পক্ষীটা 
সঙ্গীতের দ্বারাই এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই সঙ্গে অপরূপ 

অভিব্যক্তির সহিত নৃত্যের ছার! স্ত্রী পঙ্গীণীকে আকুষ্ট করবার 
চেষ্টা পায়। 715:09]৯গণ যৌনমিলন খতুতেই কেবলণাত্র 

চিৎকারাদি করিয়। থাকে । 

কিন্ত শুধু পশুজীবনে নহে মানবজাতির মধ্যেও যৌবন উন্মেষের 
সঙ্গেই যুবক যুবতীর লেরিংস একপ্রকার যৌনভাব সম্পকিত স্বর 
লাভ করে--এই সময় গলার স্বর গভীর হয় এবং বাংলায় যাকে 
“বয়স-ধরা+ বলে তেম্সি স্বর প্রকাশ পায়। বালিকাদের মধ্যে ইহা 

ততম্প& নয়। হেবলক এলিস বলেন যে ৭[)9 191017017)6 
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যুবাকালের আগেই যদি তার অণ্ডকোষ ছুটা দুর করে দেওয়া 

হয় তাহলে তাদের গলার ম্বর শিশুর মতই থাকে । সুতরাং 

যৌনবিজ্ঞানের মধ্যে গলার স্বর ও সংগীতের যথেষ্ট যোগাযোগ 
আছে। কর্ণের দ্বার নরনারী যে ভাবে যৌনকাধ্যে উত্তেজিত 
হয় এরূপ আর কিসেতেও হয় না। কিস্তু ইহা স্ত্রীলোকের পক্ষেই 
বেশী উপযোগী । 

সঙ্গীতের মধ্য দিয়াই যৌনউত্তেজন! আঁসে; ইহার দ্বারাই 
প্রিয্লবিরহ বেদনাবিধুর হয়ে নরনারীর বুকে দাগা দেয়; 
আবার ইহার দ্বারাই প্রিয়মিলনের পূর্ণানন্দ উপভোগ করা 
যায়; কিন্তু শুধু 'উহাই কেন--সঙ্গীতের দ্বারা প্রিন্আবাহন, 
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তক্তের ভগবানকে আঁবাহনেরই অভিব্যক্তি মাত্র; ভাই কৰি 
যখন ডাকেন--' 

“এসে ফিরে এসো, এস হে প্রিয়তম 

শেষ এ মিনতি এস হে ফিরে 

মরণে আসিতে করেছি বারণ 
যতদিন সখ! না এস ফিরে । 

* অথবা যখন তার প্রিয়কে দেখে কবি বদে উঠেন-_ 

“তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর 
আমার সাধের সাধন! 

অয়ি সন্ধ্যা গগন বিহারি 

আমি সক মনের কামনা জড়ায়ে 

তোমারে করেছি রচনা, 

তুমি আমারি তুমি আমারি 
অফ্ি মুগ্ধ হদক্স বিহারি ।৮ 

অথবা! যখন বিরহী প্রেমিক কবি উতলা! হয়ে ফুকারিয়! উঠে-_ 
কোথা তুমি কোথ৷ তুমি কোথা তুমি প্রিয়া 
শ্রাবণের সাথে হৃদি উঠে ফুকারিম্বা। 

ঘিরি মোর চারিধার 

ঝরিতেছে অনিবাঁর 

বারিধারা, বরযার, ধরা উলসিয়।! 

কোথা! তু্দি কোথা তুমি কোথা তুমি প্রিবা? 
তখন এসকলই মনে হয় কোনও প্রেমিক নরনারীর প্রিযপ্রিস্ার 
সঙ্গীত, কিন্তু ভক্তের হৃদয়োচ্ছান এই সব নঙ্গীতের খাই 
শ্রীভগবানের চরপোদ্দেশে প্রেরিত হয়ব । 
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নরনারীর যৌনধর্ম সম্বন্ধে কথস্বরের প্রভাব অতি বেশী। 
যেমন কেউ কাউকে রূপ দেখেই ভালবেসে ফেলে ও বলে-_- 

“রূপ দেখে সই কুল হাঁরালাঁম বকুল তলায় গিয়ে, 
তেয়ি আবার সঙ্গীত ও সুর শুনেও অনেকে অনেককে ভালবাসে 

ও বলে- . 
“এখনও তারে চোখে দেখিনি শুধু বাণী শুনেছি, 
বাশী শুনে মন প্রাণ তারে দিয়েছি ।৮ ' 

নরনারীর সঙ্গীতান্তরাঁগ থেকেই ইহাও প্রমাণ করা যেতে 
পারে যে তাদের যৌনধর্থের উপর প্রভাব ইহার কত বেশী। 
স্্রীলোকরাই সঙ্গীতের প্রভাবে বেশী আক্ক্ট হয়। স্ত্বীলোক- 
লেখকদের লিখিত উপন্ঠাসে প্রায়ই নায়কের কঠস্বর ও সঙ্গীতের 
উল্লেখ থাকে । স্ত্বীলোকরাই সঙ্গীত দ্বারা আকরু& হয় বেণী। 
স্্রীলোকদেরই সঙ্গীতের মোহ অত্যন্ত প্রবল। বাঁলিকাজীবন 
হতেই তারা সঙ্গীতের তক্ত হয়ে পড়ে । ১৫ বংসরের পর প্রতি 
ছয় জনার মধ্যে ৫ জন বালিকা সঙ্গীতে ভীষণভাবে আকুই 
হয়ে পড়ে। সঙ্গীত শুনে প্রেমে পড়া, অনেক তরুণী ও যুবতীর 
ভীবনে জড়িত হয়ে আছে। রূপ দেখে নয়, শুধু গান শুনে 
কত ভদ্র ঘরের শিক্ষার্দীক্ষাযুক্তা তরুণী, 'জাতিকুলমান বিসর্জন 
দিয়ে গার়কের কণ্ঠে বরঘাল্য দিতেও ইতত্ততঃ করে .নাই। অনেক 
রমণী সঙ্গীতের দ্বারা এতই মৌনকার্যে উত্তেজিত হয় যে সঙ্গীত 
শুনিতে শুনিতেই তাহার] সহবাস সখ অনুভব করে। অনেক 

নরনারী আছেন যাঁরা সঙ্গীত দা শুনলে মৌনকার্যে নিধুক্ত 
হতেই পারেন না। 

- যৌনমিলনে "শুধু সঙ্গীত. নহে, র্যা কগন্বর, এবং 
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এমন কি শুব্ধনঘাত্র প্রিরতমার নামটী বদি শ্রবণ করেন অগ্নি অনেক 

নরনারী আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান। তাই বুঝি সেই বৃন্দাবনের 
প্রেবময়া শ্রীরাধ।, প্রিপ্তমর নাম শ্রবণে ব্যাকুলউতল হয়ে প্রি 

সহচরার হাত ছুটী বিনয়ের সহিত ধ'রে ফুকারিয়া কেদে উঠেছিলেন 

“সখি, কেবা শুনাইল শাম নাম? 

কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিন গে! 

আকুল করিল মোর প্র।ণ। 

না জানি কতই মধু শ্তাম নামে মাছে গে! 
বদন ছাড়িতে নাহি পারে 

জপিতে জপিতে নাম অবশ হইনু গো 

কেমনে গাইব সখী তারে ৮ 

দর্শঢন তষীনাকাস্থ। ৪ 

নরনারীর বৌনকাধ্যে স্পর্শ, শ্রবণ ও জননেন্দ্রিয় যে কতট। সাহাধ্য 
দেয় সে বিষয়ে অনেক তথ্য জানা গেল, এক্ষণে নরনারীর দর্শনেন্দ্রিয়ের 

কর্ম তৎপরতা সন্বদ্ধে মালোচন! করা যাক । দশনোন্ত্রয় জীবকুলের 

সর্ববাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয় এবং যৌনকার্যেও ইহাই সর্বাপেক্ষা শক্তি- 

শালী সহারক। নরনারীর ভালবাসাব।সির ভিতরে রূপের স্বপ্ন ও 

সৌন্দর্যের চিন্তাই একমাত্র সাধনার বস্ত হয়ে আছে। রূপ ও 

সৌন্দধ্যের মোহ এবং মাদকতায় নন্রনারীর প্রাণ সদ চুঞ্চল। এই 
“রূপের জনই কত সাআজ্যের উত্ধান ও পতন, কত ট্রয় নগরীর 

ধ্বংশ, কত আলাদীনের মযেদি হাহাকার, কত হ্বর্ণসঙ্কার শ্বপান- 

পরিনতি ঘটেছে তার ইন্ত্া নাই। এই “রূপ” দেখেই নরনারী পাগল 
হরে পরম্প4কে ভালোবেদে ফেলে ; এই কেপ” দেখেই কত ব্রঞ্গনারী 

৭ 
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বকুলতলায় গিয়ে কুলমানে জলাগলি দেয়; শুধু যৌনমিলনে নয়, 

তক্ত ও ভগবানের মিলনেও এই “রূপই” একমাত্র শ্রেয় হয়ে আছে, 

তাই ভক্ত বলেন-_- 
“আমি রূপ সায়ারে ডুব দিয়েছি, 

অরূপ রতন আশা করি” 

কখন থেকে নরনারীর মধ্যে রূপের ধারণা জন্মেছিল তা 

বলা খুবই শক্ত এবং তাই নিয়ে রূপতত্রজ্জদের মধ্যে অনেক মতভেছ 
আছে। কিন্ত সভ্যতার আদিধুগে বন্থজীবনের মধ্যেও নরনারীর 

সৌন্দর্যের যে ধারণ৷ ছিল আধুনিক সভ্যতার অগ্নিযুগেও তার খুব 
বেশী অদল বদল হয় নাই। অস্ততঃ মূলতঃ সৌন্দধ্যের ধারণাটা প্রায় 
একই আছে। রুচি ও দেশকালপাত্র ভেদে তাহার বাহক 

প্রসাধনগুলির কিছু কিছু ইতরবিশেষ হইয়াছে মা । “988৮5 
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অনেক সুসত্য নর, অসভ্য ও বন্যনারীর উদ্দাম রূপের আকর্ষণে 
পাগল হয়ে যায় এবং অনেক নিমম্তরের মানুষ, সুুসভ্যা ও শিক্ষিতা 

রূপসীদেষ রূপের আগুণে পতঙ্গের মত ঝাঁপ দিয়ে ছাই হয়। তবে 
যৌনধর্ম্বের ও কর্মের সঙ্গে বিজড়িত বস্তগুলিই যে নরনারীর 

সর্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্ধ্যশালী সামগ্রী তাহা অদ্বীকার করিবার আজ আর 

কোনও উপায় নাই। 
নরনারীন মধ্যে নারীত্ব ও পুক্ত্বের সৌনার্ধ্বিধান করিতে 

হইলেই যৌনধর্্ের সীমার মধ্যে তাহার বিচার করিতে হয়। আি- 
সত্যতার ধুগ হইতে নারীর সৌন্দধ্য স্থির করিতে হইলে দেখিতে 
হুইবে যে তার মধ্যে যৌন চরনিআঁবলীর সম্যক স্ক,রণ হইয়াছে কি না, 
নে যৌনখিলনের পক্ষে সম্যক উপধুক্তা বটে কি না, সে গর্ভধারণের 
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উপযোগিনী বটে কিন! এবং সে সন্তানকে দাত হইবার যোগ্য 
বটে কিনা। এ মত, তাহাকেই রূপবান পুরুষ বলা বার যে নারীর 
যৌনআনন্দ প্রদানে সক্ষম ও ষে তার বিপদে আপনে রক্ষাকর্তা হইবার 
উপযুক্ত । বন্জীবনে নরনারীর সৌনধ্য বিচায়ের উহাই মাপকাঠি । 
তৎকালীন আদিসভ্যতার যুগে নরনারীর নৃত্যের মধ্যে তাদের 

যৌনযন্ত্রাদির সনদর্শন করানই ছিল শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন। মধ্যযুগেও 
ইউরোপে পুরুষের পোষাকে জননেক্দ্রিয়টাকেই বিশেষভাবে প্রকট 
করার রীতি ছিল । পৃথিবীর অন্তান্ত বহুস্থানে এখনও শ্বীলোকদের 

বৃহৎ যোনীকপাটদয় ও ক্ষুদ্র ষোনীকপাটঘ্বয়কে কোনও প্রকারে 
স্কীত ও বৃহৎ করে দেখাবার প্রচেষ্টা হয় এবং এরূপ হইলে সেই 

নারীর রূপের খ্যাতির শেষ থাকে না। নিয়ন্তরের নরনারীর জীবনে 
যৌনযস্ত্রাদি প্রকাশ করা অপর শ্রেষ্ঠ সৌনধ্যচ্চার মধ্যে গণ্য । 

উহ ছবারাই রূপের আকর্ষণে নরনারী পরস্পর লুদ্ধ ও প্রমত্ত হয়। 
“জাপানী ছবি” আজকাল বাজার ছাইয়! দিয়াছে; এ সকল নগ্ন 
ছবির দৃশ্যে রূপের মহিমা শ্বতঃই প্রকাশিত হয় এবং নরনারীর 
কামোত্তেজনার সীমা! পরিসীম। থাকে না। 

প্রসাধন ও বেশবিন্তাসের মধ্যেও যৌনযস্ত্রাদির উপরই বেশী লক্ষ্য 

দেওয়! হয়; কোনও দেশে যৌনযস্ত্রাদির উপর বিশেষভাবে আবরণ 

দিয়ে তাঁকে প্রাধান্ত দেওয়া হয়, কোথাও বা তাহার নগ্মতার প্রচেষ্টা 

আছে। আদিধুগে মানব জীবনে বেশবিষ্ঠাসের উদ্গেন্ত ছিল দেহফে 
আবরণ কর! নয়, পরস্ধ দেহকে প্রকাশিত কর! ও তাহার দিকে 

অন্তের নয়ন আকর্ষণ করা । ক্রমে ক্রমে যৌনবন্ত্রগুলিকে পবিত্র 
নজরে দেখা হুইতে লাগিল এবং যৌন কা্যটাকেও ধর্মের তুলিতে 
রাতিয়ে দেওয়! ছোল। “প্রঙ্থদন+ কাধ্যটাফেই আকাশে বাতালে 



১০০ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
সক লিলি রিপা সি এ জপ শি সিসি পাম্পি সিসি ইতস্তত ভাস সতত সিসি ৯৩ ৯৮ পেস লি সস চি 

সর্ধঅই ষৌঁনকাধ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য বলে বণিত হইল এবং 
এইরূপে চ1291159-দ70:811 ব1 লিঙগপুজ1 সার! বিশ্বজগতে 

আধিপত্য বিস্তার করে দিল। বহু অতীতের রোমান সভ্যতার যুগ 

হতে আধুনিক জাপান সাত্রাজ্যের মধ্যেও ইহার অন্যথা নাই । এই 
ভাবে ক্রমে ক্রমে নরনারীর যৌনযস্ত্রাদির দিকে পরস্পর নয়ন আর্ট 

করিবার আপ্রাণ চেষ্ট। দিকে দিকে পরিলক্ষিত হয়। কিন্ত আধুনিক 

যুগে পুরুষের উখিত ও দৃঢ় লিঙ্গটা সৌন্দর্য্যের দিক হইতে তত 
সুবিধাজনক বলে ধরা হয় না, তাই আধুনিক আটিষ্টদের অঙ্কিত 
মানবমুস্তির জননেক্দ্রিয়কে শিল্পীর ভুলিতে ক্ষুদ্র ও জনুখিতভাবে অস্কিত 
করা হয়। রমণীর জননযন্ত্রটী নগ্রদেহেও প্রায় অদৃস্তভাবে থাকে 
বলিয়াই রমণীর দেহ, সৌন্দধ্য-চ্চার প্রধান কেন্দ্র । সভ্যতার আদিম 
যুগে যেমন যৌনযন্ত্রগুলিকে পরিস্কট করে সেইগুলির দিকে দ্রষ্টার 
মনোযোগ আকর্ষণ করাই ছিল সৌন্দধ্-চর্চার প্রধান আদর্শ, পরব্ভী 
যুগে তেম়ি নরনারীর যৌনযন্ত্রাদিকে আবরিত করে তাহার দিকে দ্রষ্টার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করাই হোল শিল্পীর সৌন্দধ্য-চর্চার শ্রেষ্ঠ উপায় । 

এপিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপের অসভ্য সমাজে রমণীর স্থুল 

ও স্ফীত পাছ! সৌন্দর্যের প্রধান লক্ষ্য। এই দৈহিক বিশেষত্বটা 

নারীকে নর হইতে পৃথক করে এবং নারীর গর্ভধারণ ওন্থ এইরূপ স্থুল 

পাছা ও পশ্চাৎ ভাগ অতি আবশ্তকীয় অঙ্গ । কিন্তু যে কারণের 

জন্যই হউক, উচ্চ ও বৃহৎ পাছা (10199 ৪00 00৮৮০০৮9 )ই 

সর্বত্র নারীর প্রধান সৌন্দর্য এবং যৌনমিলনে উহাই প্রধান 

আকর্ষণীয় বিণয়। ৃ 

রমণীর দেহের স্কুলত্বও অনেক দেশে যৌনকার্ষ্ের পক্ষে বিশেষ 

সুবিধাজনক মনে হয় এবং স্কুলারমণীর়। যৌনমিলনে অধিকশরভাবে 



দর্শনে যোনাকান্ধা ১৩১. 
শাসিত 

»৬১ তি তা ঠিি লাখ এসির এছ তিস্ষির ছএস্টি পাস িলসটিত অপিক্জিসটি তি বাতি পক্লীস্িক ্প ৬ ২ ও শক্তি পোস্টিজ এ 5 পাস আপি ৮ 

আকা হ হয়। এই সম্বন্ধে কিন্ত পৃথক পৃথক দেশে, ॥ পৃথক পৃথক 

মত আছে। ইউরোপীয়ানরা কুশদেহা, লম্বা ও ঈষৎ পাৎল৷ 

চেহারার নারীদিকেই অধিকতর মনোজ্ঞ বলেন। বাংল। দেশে 

কালীদাসের সমস্থ হতে “তন্বী শ্যামা শিখরদশনা” অথবা তথুকাঞ্চন- 

বর্ণ কশতনু নারীরাই, কাব্যে ও ব্যবহারিক জীবনে একচ্ছত্র রাজত্ব 

করিয়া আদিতেছেন। আফ্রিক! দেশে শুধু স্থূল পাছ। নহে, স্থূল 

* দেহটাও নারীর সৌন্দধ্যের পক্ষে 'বড়ই 'আবশ্তকীয় বিবেচিত হয় । 

এই স্থুলত্ব গ্রীতিটা মধ্যব্গে ইউরোপে এত বেশী প্রীধান্থলাভ 

করিয়াছিল যে সেই সময় এঁ দেশে গঙিণী নারীকেই সর্বশ্রেনটা সুন্দরী 

বলে দেখা হোত। 

রমণীর কটিদেশ যৌনমিপনে অপর একটী প্রধান আকর্ষনীয় 

বিষয়। স্ৃগ পাছ! ও স্থল কটি যেমন কয়েকটা দেশে বড়ই মনোহর 
ছিল তেম্পি আবার অপরাপর কয়েকটা দেশে ক্ষীণকটি বিশেষ মনোজ্ঞ 

হয়ে থাকে । বাংল! দেশে কচি শালনতার মত, ক্ষীণকটি কৃশতগ্র 

নারী সর্বাপেক্ষা সুন্দরী বলে গণ্যা হন। মাড়োয়ারী মহলে নারীদের 

কশতন্ বা ক্ষীণকটি সহস! প্রায়ই দেখা যায় না এবং এ এ দেহের 

স্থলত্বই তত্তং দেশবাসী পুরুষদের সমধিক লোভনীয় ছিল। কিন্ত 

 ইদ্রানীং তাহাদের সৌন্দধ্যচষ্চ। পৃথক পথে চালিত হইয়াছে এবং 

আমার অনেক মাড়োগ়ারী রোগী ও বন্ধুদের নিকট হইতে 
শুনিয়াছি যে তাহারা বাংলার মেয়েদের মত ক্ষীণকটি ও কূশতন্থ 

রমণীকেই সৌন্বধ্যের অধিকারিণী বলে মনে করেন। 
তারপর রমণীদের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বিষয় তাহাদের 

স্ভনধুগল। এই স্তনধুগলের মহিমায় ও বর্ণনায় স্বদেশের কাব্য, 

সাহিত্য ও আট পরিপূর্ণ হয়ে আছে। রমণীর স্তনধুগলের স্তায় 



১০২ যৌনবিষ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
সত সি বাসটি পাস ত5 সকাসি ৯৯ 2২০ স্লিপ ভি সিসি সি তি তিস্তা স্িপিস্টিি পোস্ত শত পাস ৭৯ পজ 

পুরুষকে আৰু করিরার ও যৌনমিলনে সাহায্য করিবার এমন শ্রেষ্ঠ 
অস্ত্র আর নাই। ইউরোগীরানদের মধ্যেও স্তনের আকর্ষণের মোহ 
এতই বেনী যে সে দেশে দেহ অনাবৃত রাখার বিপক্ষে দারুণ নিন্দা ও 

আইন প্রচলিত থাকলেও রমণীর তাদের বক্ষদেশ অনাবৃত রাখিলে 
কোনও দোষ হয়না । ইউরোপীয় মহিলাদের যাবতীয় মূল্যবান ও 
সামাজিক পোষাক পরিচ্ছদের মধ্যেও এই ভাবে বক্ষদেশটা অনাবৃত 

রাখিবার বিধান আছে । রমণীর অনাবৃত বক্ষদেশ অতি বৃদ্ধকেও . 
ষৌনকার্ধে উত্তেজিত করতে পারে। অনেক বৃদ্ধ ও পরিণতব্স্ 
ব্যক্কি বৃদ্ধ বয়সে দ্বার পরিগ্রহ ক'রে তার! সেই তরুণী ব৷ বুবতীর 

পারে ক্রীতদাস হয়ে পড়েন। “বৃদ্ধন্ত তরূণী ভার্ধ্য।' রূপ প্রবাদটাতেও 

এই কথারই যথার্থতা প্রমাণিত হয়। কিন্ত এভাবে তরুণী ব৷ 
যুবতীর পায়ে আত্মবিক্রয়ের মূলে আছে যৌনমোহ ; অথচ অনেক 
বৃদ্ধদের এতদূর লোল অবস্থা থাকে যে, তার তরুণী বা যুবতী স্ত্রীর 

সঙ্গে যৌনকার্ষ্যে প্রবৃত্ত হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে 
সেই তরুণী বা ধুবতীদের কুচযুগই সেই সেই বৃদ্ধ পততিদেক্স একান্ত 
কামনার বিষয় ও লক্ষ্য হয়ে থাকে; এর স্তন ছুটীর স্প্শস্ুখই তথন 
তাদের কাছে হ্বর্গস্থথের চাইতেও মধুর হয়; নারীসহবাসের 
উদ্দাম কামনা, নারীসঙ্গমের সুতীব্র লালসা, তাদের দৈহিক ক্লীবস্ 
হেতু মনের মধ্যেই রক্ষিত থাকে এবং তাদের বালিকা! স্ত্রীদের সুপুষ্ট ও 
সথগোঁল স্তন ছুটীই তাঁদিকে যৌনকার্য্ের যাবতীয় সুখ প্রদান করে ; 
এমন কি এ স্তনম্পর্শের মদিরতায় তার! দিক্বিদিক জ্ঞানশৃন্ত হয়ে 
লাজ, মান, ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়ে, সম্পূর্ণ পণুতাব প্রদর্শন করে। 
এইখানে ইহাও বলা! আবগ্তক যে এই স্তনের স্থুলত্ব বা আকার 

সন্বন্ধেও বিডির রূচি আছে। 



দর্শনে যৌনাকাজ্ধা 

অসঙ্া জাতিদের সধ্যে কিন্ত তানের মহিমা থাকা দূরে থাক 
স্তন সম্বন্ধে দারুণ ঘৃণা! ও অরুচি দৃষ্ট হয়। নারীর মহিমাময় 

স্তনযুগলকে তাহার। ত প্রশংসার নজরে আদৌ দেখে না বরং 
সেই দুটাকে তাহারা কদধ্য ও কুৎসিত বলে থাকে । তাহারা 

উত্তি্যৌবন! নারীর ম্ুগোল ও স্ুপুষ্ট স্তনযুগলকে নানাবিধ 

প্রক্রিয়ার দ্বারা চেপ্ট! ও সমতল রাখবার প্রয়াস পায়। আধুনিক 
নুগে ইউরোপেও এই ভাঁৰ প্রকটিত হয়েছে । এ যুগে, ইউরোপে 

নারীদের স্তনযুগল যাহাতে বেশী পুষ্ট ও স্ফীত না! হয় এবং 
যাহাতে ক্ষীণ ও অনুচ্চ থাকে তাহার জন্প বিবিধ উপায় অবলম্থিত 

হইতেছে। যৌনকার্যে স্তনদেশে হস্তার্পণ তাহাদের মধ্যে আদৌ 
রুচিকর নহে এবং এই একই কারণে জননীরাও শিশুদিকে 

স্তন্পপান করিতে দিতে চাঁন না। মধ্য যুগেও ইউরোপে রমণীদের 
পোষাকের দ্বারা স্তন যুগলকে সমতল রাধিবার বা চাপা 

দিবার ব্যবস্থা করা হোত। কিন্তু উচ্চন্তরের সভ্য সমাঁজে 
এই ভাব আদৌ দেখা যায় না এবং আধুনিক সর্ধদেশের 
শিক্ষিত ও সভ্য নরনারীদের মধ্যে নারীর সথুগোল ও স্ুডোল 

শ্তনুগল আপন মহিমায় যৌনরাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকাৰ 
করে আছে। 

রমণীর সুগোল বাহু সৌন্দধ্যের অপর অভিব্যক্তি । মুগালভুজ, 
শুধু বাংল! দেশে নহে পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ 'দেশেই মানবের 
মনোহরণে নিধুক্ত আছে । কিন্তু রমণীর রূপের মধ্যে তাহার 

নাসিকা, তাহার চক্ষু, তাহার কুন্দশু্র দস্তরাজি, তাহার ভমরকুষঃ 

কেশকলাপ সমন্তই নিজ নিজ স্থানে অপরূপ মহিমায় সমাধিষ্ট 
আছে। তাই প্রিয় তার প্রিয়ার আবাহনে জানায়-- 



১০৪ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
৮০০০০ তো্পিটি আর সিটি লি 

প্রাণ সপেছি তোমার পরে- মন ছিল মোর তাও নিতে 

কুরঙগিনীর রঙ্গমাথা শর জুড়েভো চাউনিতে, 
চপল তোমার আখির ঠারে ব্যাকুল আমার মন ভোল! 

চাদমু হেরে চাদ শিহরে--শাঙন্থন কুস্তলা, 

পাখীর রাজা লাজ পেয়ে যায় তোমার নাসার রূপ দেখি 

ফটিকশাদা নোলক দোলে, রূপসায়ারে ডুবতে কি? 

সরস তোমার ঠোঁট ছুখানি রক্তিমাতে রঞ্জিত 
কোরবে কি সই, অধর পবে চুম্বনে মোয় বঞ্চিত? 
কোমল তোমার গাল দুটাতে লাল গোলাপের ফুল ফোটে 

প্রাণের মাঝে ঢেউ খেলিয়ে কর্ণে তোমার দুল লুটে ; 

কণক চাপার ফুল ফে।টে লো, তোমার সোণার অস্কুলে 
হাতের পাতা রঙ করা তায় রক্তজবার রঙ গুলে, 
কথস্বরে চঞ্চরি চুপ--মঞ্জুলতার বু্ঁণ বরে 
কুন্মধবল দস্তবিহগ বন্ধ অধরপিঞ্জরে। 

নারীর রূপচ্চার মত পুরুষেরও রূপযোজক বস্তু আছে 

এবং গৌঁফ ও দাঁড়ি তাহার মধ্যে ৰিশেষ প্রণিধানের বস্তু । 
এই বস্তগুলিকে অতি প্রকৃত যৌনালঙ্কার নামে অভিহিত কর! 

যায় ; প্রাণীদের মধ্যেও পুং জীবটার মাথায় এঁ মত চুল দেখা 
যার। পুং ছাগলের মুখের নীচে এমত দাড়ি বিলঘ্িত থাকে। 

পশুরাজ সিংহের কেশরও এ পর্যায়ে ধর্তব্য। নানাদেশে এবং 

নানাজাতির মধ্যে গোঁফ দাড়ি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত দেখা যায়। 
অসভ্য মানবঞ্জাতির মধ্যে ইহাকে পুণ্য ও পবিত্র দ্রবাদির মত 

দেখা হয়। ক্রমশঃ সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গৌফ ও দাড়ির 

সম্বন্ধে এ সব মত লোপ পায়। সভ্যতার আদিম প্রভাতের 



তে যৌনাকাজ্থা ১০৫ 
শনি ঠাস ও তা আতা ছি উপ ও ও রিস্ক সাস্ে পারী স শসা তি লাস্ছি তি কাস পিসী উকি তানি তিনটি ৩৯৮০৭ পাসিশিত প্লিস পিস পরী তি ক পি ও ৬৪৬ লাস তিনটি সিসির সি পাত পি 

সময়ও এই বন্তগুলির মূল্য কমিয়া আসিতেছিল। রোম সভ্যতার 

শেষের দিকে দাড়িকে জ্ঞান ও গাস্তীধ্যের লক্ষণ বলিয়া, ধর! 

হইত এবং দার্শনিকরা উহাতে বদনশোভিত করিত। গ্রীক 
মুন্তিদের মধ্যে রমণীদের জননেক্দ্রিয় কেশশৃন্য রূপে অঙ্কিত আছে 
কিস্ত অন্যত্র কেশঘুক্তও দেখা যায়। কেশ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ 

ল (96০11 ) যথেষ্ট গবেষণা করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে 
বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে ও বিভিন্ন সময়ের মধ্যে গৌফ 

দাড়ি ও জননেন্দ্রিয়ের কেশ রাখা-না-রাখা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত 

প্রচলিত আছে। কখনও এবং কোথাও বা, এই কেশ দ্বার 

পুরুষের পুক্ষত্ব এবং রমণীর সৌন্দধ্য উপলব্ধি হয়, আবার কখনও 

বা পুরুনত্ব ও নারীর রূপ সৃষ্টির জন্য এই কেশ কাট হয়, টাছ! 

হয়, অথবা” একেবারেই উপড়াইয়। ফেল! হয়। আফ্রিকার বন্ 
জাতির মহলে এখনও, শুধু গৌফদাড়ি নহে চোখের ভ্রু পধ্যন্ত 
ক্ষুর দ্বারা মন্ণভাবে টাহিয়া ফেলা হয়। স্তন, বা পাছার 

মত কেণ সম্বন্ধে নিশ্চিত ও বিশেষ গবেষণ! হয় নাই, তাই কেশ 
সম্বন্ধে স্থিরতর মত এখনও কিছু বল] যায় না । এদেশে মুসলমানদের 
মধ্যে গুন্ষশ্মশ্রু রক্ষা কর! তাদের ধর্মের অঙ্গ স্বরূপ হয়ে আছে। 

আবার হিন্দুধঙ্দের মধ্যে গুক্ষশ্মস্র অতি নিকুষ্ট বস্বর মধ্যে গণ্য হয় 

তাই ত্রাঙ্গণ পণ্ডিতগণ মুঙ্তসন্তক ও গুল্শ্মশ্রবিহীন ভাবে 

রূপসজ্জা! করেন। আবার আর এক পৃথক মতে, মস্তকের কেশ 

বা গুক্ষশ্মশ্র অকত্তিত অবস্থায় রাখা হয়$ বেষ্বদের মধ্যে, 

বাউলদের মধ্যে, জটাজুটধারী সন্ন্যাসীদের মধ্যে এই ভাবে গুক্ষশ্শ্র 
ও মন্তকের কেশ রক্ষা করা ধর্মের অঙ্গের সঙ্গে বিজড়িত। 

সাধুসন্নযাসীরা! সাধারণতঃ কেশের বিপক্ষেই মত পোষণ করে 



১০৬ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
এ সসি্টি অিপীস্তিত সপন পতি সি পা ৯৩ পাস পিসিতে সপিসিপি সি শি এ ভিসিল 

আসছেন; প্রাচীন ইজিপ্টেও তাই দেখা ধায়  রেমি-ভি- 
গোরমন্ট (9005 79 (০৪00006 ) বলেছেন ৭৩ 

20100781165 01 609 11517001012 95105998199 0181] 

17. 05. 11008 9586917,৮  খীষ্টান ধর্মের মধ্যেও এই 

একই ভাব, তাই প্রাচীন খ্রীষ্টান পাদ্রিদের মধ্যে গুক্ষশ্মক্রুহীনতা 
এত বেশী এবং জননেন্দিয়ের স্থানের কেশ সন্বন্ধেও বিরক্তি এত 
তীব্র। তখনকার অঙ্কিত চিত্র মধ্যে জননেঞ্জিয়ের স্থানের কেশ. 

সুস্পষ্ট থাকলে চিত্রটা আদর ও মান্ঠের অধিকারী হইত ন!। 
ক্রমে ক্রমে এ ধর্ম মতট! পরবন্তী সভ্যতার মধ্যে স্বীয় প্রভাব 

বিস্তার করিল, ফলে সভ্য সমাজে সত্য পুরুষ গৌঁফদাড়ি 

কামাতে আরম্ভ করলেন এবং সভ্য নরনারী বগলের ও 

জননেন্জিয়ের স্থানের লোম নিপাত করিতে বন্ধ পরিকর হইলেন । 
শুধু তাই নয় ক্রমশঃ মাথার চুলটাও ছাঁটতে সুরু করলেন এবং 
বব, করার প্রথ! দেখা দিল। ্ 

বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে রূপ সম্বন্ধে সহজরকম 

বিভিন্ন মত প্রচলিত থাকিলেও সৌন্দর্য সম্বন্ধে একটা সাধারণ 

ধারণার মিল সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়; এই সাধারণ ধারণাটাই 
বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যৌনধারণাঁখুলক হইয়া কমবেশী 
রূপান্তরিত হইয়। থাকে ; সুতরাং যৌনবিজ্ঞান এরস্থলে রূপবিজ্ঞানকে 

নির্ধারিত করিয়া দেয়। 'আবার জাতির নিজন্ব বিশিষ্ট 

অনেকস্থলে রূপ নির্ধারণ করে থাকে । যে নারীর মধ্যে তার 

জাতির বৈশিষ্ট্য বেণী থাকে তিনিই বেনী রূপসী বলে গণ্য হন। 

প্রাচ্য নারী তার স্বভাবসুন্দর চক্ষু দারা অধিকতর মনোজা 

দেখান এবং এ ম্বভাববুহৎ চক্ষুকে তাঁহারা আরে বেশী আরব 



দর্শনে যৌনাকাধ্ধ। ১০৭ 
এসসি পাস লাস্ছিন তি পিসি তর পি পর এসি এসি পাল সিসি তো ললিসড তে ৬লতিসিক দলা সা ছি চা 

করিতে চেষ্টা পান। _আইহ জাতি (8105) চুলের জন্ত সমধিক 

প্রসিদ্ধ; তাদের নিকট কেশের তুল্য এত সুন্দর বসন্ত আর 
জগতে নাই । যেজাতির মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য বেশী বর্তমান থাঁকে 

সেই দেশে সেই বৈশিষ্ট্যটাকেই রূপের মাপকাঠি বলিয়া ধরা হয়। 
দৃঢ় ও সুগোল কুচযুগল যে নারীর সৌন্দর্যের প্রধান অঙ্গ তাহার 
আর সন্দেহ নাই কিন্তু আফ্রিকার অনেক কৃষ্ণবর্প অধিবাসীদের 

মধ্যে নারীর স্তন অতি অল্প বয়সেই নমিত হয় এবং সেই 
কারণেই সেই দেশে নমিত স্তনযুগলই শোভার ও রূপের সম্পদ 

হয়ে থাকে । ইউরোপীয়ান নারীদের চক্ষু নীলবর্ণ, তাই সেই 
দেশে সুনীল আখি অতি শীপ্ব প্রিয়জনকে আকষ্ট করতে সক্ষম 

হয়। এই শল্তশ্তামল1 নদীমেখল! বাংলা দেশে নারীর কষ্ণবর্ণ 
আখিযুগল অঠগিতের সম্মত শোভা অপহরণ করে রেখেছে, তাই 
এই কৃষ্ণ জাখির মুগ্ধতায় আত্মহারা কবি একদিন বলেছিলেন-_ 

“কালো ? তা সে যতই কালো হোক্ 

দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ” । 

রূপ সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই একট বিভিন্ন মত আছে; আমার 

কাছে যে সুন্দর তোমার কাছে সে সুন্দর নাও হইতে পারে। 

আবার আমার কাছে ষে অতি কুৎসিত অন্যের কাছে সেই 

হয়ত পরম রূপবতী । এ রহন্তের মীমাংসা নাই। চীনদেশের 

ক্ষদ্রপদ নারীর! তাহাদের কাছে খঞ্জতার জন্য শ্রেষ্ট* মনোহারিণী 

ইউরোপে ক্গীণদেহ। শীর্ণকায়া লম্বগ্রীব! নারী তাদের কাছে অপ্পরীর 
মত মনোহারিণী ; আবার “তন্বী শ্যাম] শিখরদশনা/ নারী বাংলার 

কাব্যে মহীয়সী হয়ে আছেন। 
কিন্ত অনেক সমর সবাই বাকে ভাল বলে, একজনের কাছে 



১০৮ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
পি পতিত ্টিিি সি ৮ সাপটি সস্তা তা সিসি তো পোস্ট ১ এসসি 

সে কুৎসিত হয়ে যায় এবং সবাই যাকে বিশ্রী বলে তার কাছে 
সেই পরমানুন্দরী, ও তার মনপ্রাণহারিণী। এইখানে আমরা 
একট! যৌনব্যাধির দৃষ্টান্ত পেলাম। ঘরে যোড়বী রূপসী স্তী থাক! 
সত্বেও অনেক ভাগ্যহীন পুরুষ তাকে ভালে নভরে দেখে না 

এবং পেত্বী সদৃশ কুৎদিত কোনও নারীর পদতলে সে আত্মবিক্রয় 

করে বসে। এই দৃষ্টান্ত বহুল পাঁওরা যায়--ইহা! একটা! মনের 
ব্যাধি মাত্র, বাকে যৌনব্যধি বলা ধেতে পারে । আমি এসন 
কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির ভীবনের সহিত পরিচিত যে যাদের 

ঘরে রূপেগুণে লক্মীসদূশ অপরূপ রূপলাবণ্যবতী স্্বী পতিসেবার 
অন্য জীবন পণ করে বসে আছেন, তবু স্বামীর মন পান নাই, 
অথচ সেই পতিদেবতা যাকে নিয়ে দিবারজনী অতিবাহিত 

করছেন তাকে রাত্রির অন্ধকারে দেখলে হঠাৎ প্রেতভয়ে মৃচ্ছা 

যেতে হয়। তাদের কাছে রূপের মূল্য, নাই, যৌবনের মোহ 
নাই, প্রেমসেবার কামনা নাই, তার! মুগ্ধ ও পাগল হয়ে আছে 
কোন যৌনধর্ম্বের অপরিজ্ঞেয় রহস্তময় প্রভাবের দ্বার! । 

রূপনির্ধারণ সন্বন্ধে স্থিরলংকল্প হতে হলে আমাদিকে 

হ্বলক ইজিসের সেই কথাটী মনে রাখতে হবে এ 1৪ 
60102001017 85090 61096792065 15 90101060 0 

১৪%৪/5৮., সৌনধ্যের রাজ্যে প্রাচুধ্যের স্থান নাই £ যে'জিনিষটা 
সহজে মিলে ন!, যেটা সহজে দেখা! যায় না, যেটা একটু অসাধারণ 

তাহাই নরনারীর যৌনরাজ্যে এক অদ্ভুত আকর্ণ। ইভাকেই 
বলে 709 1059 ০: 109 010506,]9) 6205 25207069, 60৩ 

9200610. এই কারণেই প্রায় সর্বদেশে বিদেশী হাবভাব ও 

বিদেশী সাক্জসজ্জার প্রতি একট! পরম গ্রীতি থাকে এবং বিদেশিনী 



দর্শনে যৌনাকাজ্খ। ১০৯ 
ক্রাশ রর তপ্ত শরসিস ্ট 

নারীকে অগ্কশায়িনী করিবার জন্য তাই অনেকের মনে এক প্রবল 

পিয়াসা বর্তমান দেখা যায়। বিভিন্ন জাতির নরনারীর মধ্যে আজ 
যে এত [2692:08%869 ও $)6910861009] বিবাহ বন্ধনের প্রচার 

হয়েছে তার মূলেও আছে এ ৭09 109 ০07 619 8170১09], 

(150 29110695 6108 92:061০0+, 'লার অনেক শিশু বলে ষে 

সে “মেম বিয়ে করবে” ইহাও এ সুদুরের ও বিদেশের মোহ মাত্র। 
, যৌনমিলনে ও যৌনকাধ্যে রূপ সন্দর্শন একটা অতি প্রধান 

ব্যাপারের মধ্যে গণ্য হয়ে আছে। নরনারীর যৌনমিলনে পূর্ববরাগ 
ইত্যাদিতে বা যৌনক্ষুধার উন্নেষের নিনিত্ত নয়নের ছারা রূপহধা পান 

করার একটা সার্থকতা আছেঁ। যৌনকাধ্য সম্বন্ধীয় ব্যাপার(দি 

নিরীক্ষণ দ্বারা অতি সহজেই যৌনক্ষুধার উদ্রেক হয়; ইংবাজীতে 

ইহার নান 9০০9৮000121] বা 10159800718. আনি একটা 

নারীর ই তহাস জানি ষে তরুণ বয়সে তাদের গৃহপালিত কুকুরের 

মৈথুনদৃপ্ত দেখে এতই যৌনক্ষুধায় কাতর হয়েছিল যে সেইদিনই সে 
গোপনে সহচর সঙ্গে জীবনে প্রথম ধৌনকাধ্যে ব্রতী হয়। মৈথুন 

দহ দশন দ্বারাই অনেক বালক বালিক! আাবনে প্রথম রতিক্রিয়। 
সম্বদ্ধে একট জ্ঞানলাভ করে ও উহা! দ্বারা এতই উত্তেজনা আসে যে, 

যে কোনও উপায়ে গৌক তাঁহার! রতিক্রিয়। স্থথ অনুভব করবার জন্য 

আপ্রাণ চেষ্টা করে-_এমন. কি সাথি বা সর্জনীর অভাব হইলে 
হস্তমৈথুন, পুংমৈথুন ব! পণ্ড মৈথুনের সাহায্য লয়। আষ্টি অপর একটা 
ভদ্র তরুণ ₹৫কের কথ! জানি যে গৃহপাণিত গরুর 0:9918 দেখিয়া 

এতই কামার্ত হইগাছিল যে সেই গাতীটার সঙ্গেই মুনের চেষ্টা 

করে-- ; এই সব দৃষ্টান্তগুলিও যৌনব্যাধির সম্প্রেণী হইলেও ইহ! 
নিশ্চিত যে নানা প্রকার দর্শনের ছারাই নরনারী যৌনকাধ্যে উত্তেজিত 



১১০ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
লা সিশস্টিতীস্তির তা ৭ এ ৯ ঃ পন সিস্ট রাস্িশটি আপা সপ্ত ছি 5 ছি তা উপ স্পিন পাপা তি সত ত৩ 

হয়া থাকে ; নযনারীর মৈথুন দৃশ্, পশুজাতির মৈথুন দৃশ্ত, বিপরীত 
লিটার নগনৃশ্ত ইত্যাদি নিরীক্ষণ ঘারা যৌনক্ষুধা প্রবল বেগে বৃদ্ধি 
পার়। হেবলক ইলিস বলেন 41425 9861029)]9 2007 

17959 1] 5০0৮1) 80017 880196 00007:0016198 ০1 

ড8৮01)1076 আ0119]) 17) 61191 060700108 8110 1187) 

98610181019 70109], 10০190. 17:00518 609 19110198 

0 009 7090:001018, &00021 829 ৮০৪19 701 

117 6০ 2,010,01909 1৮৮ এই ভাবে পরস্পর নিরীক্ষণ করার 

স্পৃহা সর্ববজাতির মধ্যে ও সর্ধবদেশে বিরাজমান। আমাদের দেশেও 
“আড়ি পাতা” কথাটা! আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে সুপরিচিত । বিবাহ 
বাসরে আড়ি পান্তা, ফুলসজ্জার, রাত্রে নবপরিণীত বরবধূর নিঃসঙ্গ ও 

গোপনশয়নের মাঝে লুকিয়ে আড়ি পাতা” এই দেশের সর্বত্রই 
প্রচলিত । এ ভাবের লীমা! লঙ্ঘন হইলেই তাকে আবার যৌন- 
ব্যাধির মধ্যে ধরা বাবে। মহামতি ভাঃ কেপ্ট বলেছেন যে অনেক 
আভিজাত্য সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ব্যক্তিগণও বুহৎ জনবহুল পথিপার্থে 
নিস্তন্ধে দণ্ডায়মান থাকেন ও যত তরুণী, যুবতী বা রূপসীরা পথ 
অতিক্রম করে চলে যান তাদের দিকে অনিমেষ লোচনে তাকিয়ে 
দেখেন। অপলক নেত্রে দেখেন কারে! স্থুগোল ও সুউচ্চ স্তনধুগল, 
কারে৷ ক্ষীণ কটিদেশ, কারে! লীলাচপল গতি এবং & সকলের সঙ্গেই 
যৌনকাধ্যের কল্পনা যোগ করে মনে মনে রতিম্থখ অন্ুভ্ভব করেন। 
তাদিকে ইংরাজীতে বলে 49961678 ; ইহা বেআইনী হইলেও 
ইহাদের সংখ্যা কম নয়। পুকুর পাড়ে ঝোপের মধ্যে থেকে, দ্নানরতা 
নগ্ননারীর রূপনুধা পান কর! কাব্যে ও ব্যবহারিক ভীবনে বহুল 
ঘটে আম্ছে। 



দর্শনে যৌনাকাঙ্থা ১১১ 
পিরীতি সিকি বহি সিস্ট পল ৯ পি রি সতত সি তি ৬ রি াসি লসি পোস্ট রাস জী বিসিসি ০৪ 

_ যৌনকার্ধ্ের ছবি দেখা বৌনন্ুধা উদ্লেকের অপর প্রধান কারণ । 
প্যারিদ পিকচার, এক্ষনে সুবিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে ; কিন্তু এ মত 
বাড়াবাড়ি ভাবের যৌনকাধ্যের লগ্ন ছবি না হইলেও শুধু নগ্ন ছবিরও 
একট! ভীষণ মাদকতা আছে এবং অতি সহজেই তাহ! নরনারীকে 

যৌনকাধ্যে উত্তেজিত করিতে পারে। অনেকে পাধষাণমৃত্তি বা 
প্রতিমার দর্শনেও যৌনইচ্ছা৷ অনুভব করেন; ইংরাজীতে ইহার নাম 
1১02০020025, পপিগ্মানিয়ণ” নিজে হাতে একটা মুত্তি নিশ্মীণ 

করে এবং তাহার সঙ্গেই সে প্রেমে পড়ে । সেইটাকেই ইংরাজীতে 
[য8708110100137 বলে। ছবি দেখে বা দৃশ্য দেখে যৌনকাধ্যে 

উহন্ধ হওয়া! নয়নারীর পক্ষে খুবই ্ বাভাবিক ব্যাপার কিন্তু সীমার 
বাইরে গেলেই তাঁহাকে অপাক্কৃত বল! হয় । মুগ্তি দেখে প্রেমে পড়া 
প্রায় পুরুদেরই ভাগ্যে খটে কিন্তু হির্চিফিজ্ড বর্ণনা করেছেন যে 
জনৈক স্ত্রীলোক কোন মিউজিয়ামে গিয়ে একটা মুন্তিকে তাঁলবেসে- 
ছিন এবং তাহার আবরিত যৌনইন্ত্িয়টীকে গোপনে আবরণ উন্ুক্ত 
করে সেইস্থানে স্বীয় চুন প্রদান করত । বাযস্কোপের জীবস্তসদৃশ 
ছবিগুলির মৃহ্তে সরনারীর যৌনক্ষুধা দেখা দেয় এবং বিশেষতঃ 
যুবতীরা নাটকের দুম্দর ব্যক্ষিটার দিকে অনিমেষ লোচনে তাকিয়ে 
থাকে--; জীবনে সেই বাক্তিটার চাক্ষুষ দেখা না মিলিলেও এবং 
সে হাজার হাজায় মহিল দুরে থাঁকিলেও, তার প্রতি অনুরক্ত হতে 
বাধে না। ইউরোপে নুগ্রসিন্ধ নট-নটার। প্রত্যহ এজ বেনী প্রেম- 
নিবেদনপূর্ণ পত্র পান থে সেইগুলিকে শুধু পাঠ করে ছি'ড়ে ফেলবার 
জন্য ৩।৪ জন ব্যক্তিকে বেতন দিয়ে প্রতিপালন করতে হয়; 'রামোন 

£ প্ডগ্লাগ ফেয়ার ব্যাঙ্কস্+) “গ্রেটা গার্ষো+, মায়ে, 

প্রস্ৃতি নটনটার প্রত্যহ এত প্রেম নিবেদনপূর্ণ পঞ্জ পান থে 



১১২ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
পাস সমতা স্মিত রসি সস সি 

তাহাদের এ সব পত্রের দ্বারাই একটা বুহত্ম পোষ্টাফিস সতত 

ব্যস্ত থাকে। 

রূপ ও সাবলীল গতির দৃশ্তে যে যৌনউন্মেষ হয় তা নিশ্চিত 
কিন্ত নৃত্য দর্শনেও যৌনক্ষধা অতি প্রবল হয়ে পড়ে। এই 
বাপারটীকে স্যাভগার (3৯৭৪০) নাম দিয়াছেন 4299019 

৪706182১ এবং হিলি (915 ) ইহাকে মাংসপেশীর উত্তেজনার 

সঙ্গে “্ম্মের উত্তেজনা” বলেই বর্ণনা করেছেন । নৃত্োর সঙ্গে যৌন 

উত্তেগুনার বিশেষ সম্বন্ধ আছে; ইহাতে পরিশ্রম যে হয় না তাহ! 
নহে তবে পরি শ্রমের চাইতেও যৌনক্ষুধার উন্মেষ ইহা ছ্বার। বিশেষভাবে 
জানা যাঁয়। বন্ধ মানবজীবনে নৃত্যের দ্বারাই নরনারীর যৌন 

সম্মিলন ঘটিযা থাকে; সেখানে স্থগরুনৃত্যপারদর্শী ব্যক্তিরা অতি 

নীস্রই নারীদের মনোহরণ করতে সমর্থ হয় এবং সত্বর যুবতীদের ছারা 

যৌনসশ্মিলনে নিমন্ত্রিত হয়ে থাকে । সভ্য জগতে নৃত্যের সুফল ও 

কুফল লইয়। অনেক বাকবিতগ্ডা ও তর্কাতফি শোনা যায়। ব্রিঙ্ন 
(8111) ) তাহার ৩৪২ জন স্ত্রীও পুরুষ বন্ধু, রোগী ও অন্থান্টি 

ব্যক্তির মধ্যে এই ব্যাপার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি 

তাহাদিগকে এই কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন ; (১) তোমরা 
আধুনিক নৃত্য (19ভ্ 080093 ) করিবার কালে যৌন উত্তেজনা! 

অনুভব কর কি না? (২) তোমর! এ নৃতা দর্শনকালে যৌন 
উত্তেজনা, অনুভব কর কি না? (৩) তোমরা পুরাতন (০1৫ 

08009৪ ) নৃত্য করিবার কালে বা দর্শন করিবার কালে এঁ মত 

যৌনউত্তেজন| বোধ করিয়াছ কিনা? 

উদ্ধানের মধ্যে ১৪ জন পুরুষ ও ৮ জন স্ত্বী বলিয়াছিলেন যে 
তাহারা আধুনিক নৃত্য করিবার কালে যৌন উত্তেজনা বোধ করেন; 



দর্শনে যৌনাকাজ্গা ১১৩ 

১৬ জন পুরুষ ও ২৯ জন স্ত্রীলোক বলিয়াছিলেন যে তাহারা এ নৃত্য 

দর্শনকালে যৌন উত্তেজনা অনুভব করেন ; এবং ১১ জন পুরুষ ও 
৬ জনা স্ত্রীলোক বলিয়াছিলেন যে তীহাঁরা পুরাতিন নৃত্য সম্বন্ধেও 
যৌনউত্তেজনা বোধ করেন। আধুনিক নৃত্য কোনও মতেই 
দারুণ যৌনউত্তেজক হইতে পারে না। ভ্রিল বলেন যে নাায়বিক 
ও 1)579979170750118,08] রমণীদের পক্ষে এ নৃত্য পরম উপকারী 

(998 "189 7১৪5 919079%৮০10£5 ০৫ 0০ ০ম 2080698, 

5 &, &১ 8011), ঠা িওজদ ০৩০ 81501081 ৭০৮19]. 

400] 2560, 1914.) ডাঃ হেবলক এলিস বলেন 40৮92 
192 0%10011)6 1)9007098 80 91010917010 7006 12 18911 

0.9837:8)19, 16 ৪611] 09397569 6০ 79 ০152690 21 

8০0 18 8৪ 1 8068 98 ৪, 001001)70700199 7096 9910 

6179 ৬০ 021)0910%  96799,103 ৮6 098179 ৪,80 

29079881092) 800 ৪97৪৪ 8৪ 8 88,696 ৪109 1০], 

10160) 69281070৮ (999 12850180109 ০1 ৪9 70 178৮৪- 

100] 701115 ), 

সৌন্দর্ধ্চচ্চা স্ত্রীলোকদেরই নিজন্ব কার্যের মধ্যে গণ্য। 
যৌনইচ্ছার ব্শবর্তী হয়ে স্ত্রীলোকরাই প্রায় রূপপ্রসাধনে রত 
হন; পুরুষগণকে সাধারণতঃ রূপচর্চায় নিমগ্ন হতে দেখা যায় ন। 

তবে যে সব পুরুষ স্ত্রীলোকভাবাপন্ তাহারাই নিজ শরীরের 
রূপৈশবরধ্য বিধানে বত্ববান হয়; তারাই প্রায় দিনরাত চুলটাকে 
সধত্বে সাজাতে ব্যস্ত থাকে, মুখে হেস্লিন পাউডার, রুমালে ও 
গাত্রে এসেন্স ইত্যাদির দ্বারা সর্বদা ফিটফাট হয়ে থাকে। 
কিন্ত রমণীদের নিকট পুরুষের এই রূপচর্চা বা মেয়েলি ডাবের 



১১৪ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
৯ ৯4৯ স্পিন সিপিসিপিস্সির সিলীস্িস্টিটাটি লাস সিপাসিপাস্জিতিসিপসসির সির সপ সপাস্পিতসিিসসিতা সস সিপিএল তানি শাসিত সিপাসি বাসি সি ৭ পসরা» 4 সিপসি 

আদৌ কোনও যৌনআকর্ষণ থাকে না! অথচ এ সকল পুরুষরা 
্রান্তচিত্তে, রূমণীকে যৌনকাধ্যে মুগ্ধ করিবার মিথা। আশায় এই 
মত সাজগোজে মনোনিবেশ করে। উহ! দ্বারা যৌনব্যাধিপ্রস্থ অপর 
পুরুষকে মুগ্ধ কর! যায় বটে কিন্ত রমণীকে মোহিত করিতে হইলে 
রমণীস্বভাবনুলভ কমনীয়তা, হাবভাব বা রূপসজ্জার দ্বারা আদৌ 
সম্ভব নহে। অনেক সমক্ব দেখা যায় যে রমণীদিকে বেশী মুগ্ধ 

করে যারা, তার! প্রায়ই স্ুরপন্থন্দর নহে বরং ঠিক তাহার 
বিপরীত । ষ্টেন্ভাল (969707:9] ) বলেন ”[% 14 108,88101]) 

ছা1)10]) আআ 09700970027 088,0৮৮ 017 10707151598 

9:০1081)116৩5.” রমণী চায় না পুরুষের সৌনরধ্য ও রূপ, সে 
চায় তার দৈহিক ও মানসিক শক্তি । পুরুষের চন্ত্রবদন ও নধর 

কোমল দেহ রমণীকে আদৌ আকুষ্ট করতে পারে না কিন্ত উন্নত 
নাসা, বুবস্ন্ধঃ প্রশম্তবক্ষঃ মাংসলদেহ, রম্ত্ীর বুকের পরতে 

পরতে অঙ্কিত হয়ে থাকে । পুরুষের গায়ের রং স্ত্রীলোকের নিকট 
সূল্যহীন। অতি কৃষ্ণবর্ণ শক্তিশালী পুরুষসিংহের চরণতলে কত 

রূপসীশ্রেষ্টা একবার লুটিয়ে পড়লেও ধন্য হয়ে যায়। তাইত 
হেবলক বলেছেন ]1)9 77080 ছ1)0 18 7708৮ 50009881] 

101) 01091) 19 2006 09581] 6109 10086 11800801299 

2062) 8100 00895 09 612৪ 2992:88 ০0 1)9170901016% 

€ ৪5৪ 810 8780 01708; 9680599 ]0 609 

[১৪501091085 01 99 ৬০] 1৮৬, 43908] 991906102 

ঠা 7480. 

কিন্ত কেন এমন হয়? কেন পুরুষের রূপচ্চা ও সৌন্দধ্য 
সাধনা স্ত্রীলোকের মনোহরণে অক্ষম, তাহার সম্বন্ধে অনেক 



দর্শনে যৌনাকাঙ্্া ১১৫ 
তিক সসিনি সবি লস্ট পি পিসি পাস সি পাম্প সিল রা পাস্টির ও পালা সিসি 

বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে। স্ত্রীলোক তার প্রিয়র মধ্যে রূপ দেখিবার 
জন্য ব্যাকুলা হয় না, কিন্তু তার মধ্যে শক্তি ও তেজ দেখিবার 

জন্য আকুল হয়। শক্তিমান পুরুষই কেবল নারীর মনোরাজ্যে 

চিররাজত্ব করে থাকে । নারীর হৃদয়সিংহাঁসনে পঙ্গু ও দুর্বল, 

অক্ষম ও কোমলের কোনও দাবী নাই। প্রবল ও শক্তিমানের 
নিকট নারীর হৃদয়দার সদ! উন্মুক্ত । এই চিরস্তন সত্য কথাটার 
বিশ্লেষণ করতে গিয়েই পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ হ্েবলক বলেছেন ৭১৩ 
৪1090680189 01 10708, ৮511119 1৮ 291778109 71612106109 

910 0? ৬191010, 79811 70110656০99, ৪,1610002) 

010001090100191%, 1101)798510708 6179৮ 99 ০০7918690 

সা] 52069] 8929৪--619% ০ 6০800. শক্তিমান 

পুরুষের দৃত্তে :এবং তাহার প্রবল পরাক্রমের কার্য্যাবলী দর্শন 
করিবার কালে, নারীর হ্বদয়ে সেই শক্তিমান পুরুষের প্রবল 
স্পর্শের মোহ জাগিয়। উঠে 5৪ $758612.0619]5 800 

10009010991 18,281966 ৮1511199097 11760 

82872 01 0899807:9৮ দর্শনেক্দ্রিয় যাহ! দেখাইল, স্পশেক্জিয় 

তাহা নারীর বুকের পরতে, নারীর স্নায়ুর কেন্দ্রে, নারীর মনের 

বীণায়, একটা স্থৃতীত্র শিহরণ ও বঙ্কার তুলিয়া দিল। শক্তিমান 

পুরুষের শক্তিপূর্ণ কার্য দর্শনে, নারীও তার শক্তিমান আলিঙ্গন, 
তার প্রবল স্পর্শের জন্ ব্যাকুল হয়ে উঠে। নারী চায্ শক্তিমান 
পুরুষ তাকে তার সমুদয় শক্তির দ্বার! নিষ্পেশন ও নিশ্েষ্ট করিয়া 

দিক, তার উন্মত্ত আলিঙ্গনের মাঝে তাঁকে আবদ্ধ করে বন্দী 
করুক, তার সমস্ত শক্তি ও বিক্রমের সহিত মে তার যৌন 
ক্রীড়ায় সাথী হৌক। নারী যে পুরুষের মধ্যে শক্তির পুজারিণী 



১১৬ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
পাস্তা সি লাস এসসি সতিসসিতি সি তালা সি পিসি সমিতি প্৯পা সপিাসপসিসিসপসআসিাস্রী লি সি সপ সি পস্সিবান্সিস্ছি পা সসিসসিতিি রোপা অপাসিতি 

হয়ে উঠে সেটা কেবল সেই শক্তির স্পর্শ ও তন্বেতু আনন্দ 
প্রাপ্তির আশাঁয়। উপনিষদের সেই সত্য বাণীও যৌনকার্ধ্ে 
সমধিক প্রযোজ্য-_“নায়মাত্বা বলহীনেন লত্য' । বলহীনের বা 
অক্ষমের জন্য জগৎ নয়। পঙ্গু ও ছূর্বলের জন্য নারীর সৃষ্টি নয়-- 

সে চায় সবল পুরুষের বক্ষকপাটে স্বীয় বদন সংরক্ষণ, সেচায় 

প্রবল পুরুষের শক্তিমান আলিঙ্গনে নিজের নিম্পেশন। 

পুরুষরাই স্ত্রীলোকদের রূপে আকৃষ্ট হয় বলিয়াই রূপসজ্জা ও 

রূপপ্রসাধন স্ত্রীলোকদের নিজস্ব কর্তব্য বলে গণ্য হয়ে আছে। 
পুরুষদের শক্তিমান কর্মের দৃশ্তে, নারীদেরই স্পর্শাকাজ্ষার উত্তব 
হয়; ইহার মুলে হয়ত এই সত্য নিহিত আছে, যে নারী চায় 
পুরুষের মধ্যে শক্তিমান পিতৃত্বের অন্থৃভূতি এবং নারী চায় পুরুষকে 
বিপদ আঁপদের মধ্যে নারীর রক্ষাকর্তা স্বরূপে । , তাই পুরুষের 

কাছে তার দৈহিকক্ষমতাদত্ত ভালবাসা আছ এবং স্ত্রীলোক 

তারই মধ্যে মানাসক ভালবাসার প্রেরণা! বোধ করে॥। যৌনমিলন 
কালে নারী চায় পুরুষের প্রবল শক্কিমাঁন স্পর্শ, প্রবল ও প্রচণ্ড 

আলিঙ্গন এবং স্ুৃতীত্র যৌন সঙ্গম--তাই নারী পুরুষের শক্তিমান 
দেহটার উপরই বেশী লুক্ধা হয়ে পড়ে। বিশেষজ্ঞগণ বলেন 
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দর্শনে যৌনাকাতঙ্ষা ১১৭ 
প্লিস সণ উরি সিত সিসি পাস্তা 4 কা পাটি হা সপারিস্টি তি 

নারী চায় শক্তিমান পুরুষের আলিঙ্গন, নারী চায় মাংসল 
দেহ ও প্রশস্তবক্ষবিশিষ্ট "শালপ্রাংশু মহাভূজ পুরুষের যৌনসঙ্গম ; 
কিন্ত যৌন আনন্দের সম্যক উপলব্ধির প্রেরণায় মাংসল মহাবলী 
পুরুষকে সে ভালবাসলেও প্ররুতপক্ষে সেই নারী কিন্তু এক 
বিষয়ে খুবই ভুল করে থাকেন। যেহেতু প্রায় দেখা যাঁর যে 

'মাংসল দেহুবিশিষ্ট শক্তিমান পুরুষরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যৌনকাধ্যে 
সমধিক অপটু; এবং নারীদের যৌনআনন। দানে তাহাদের 
চাইতে কৃশতন্থ শীর্ণকায় ব্যক্তিরাই অধিকতর সক্ষম । আমি আমার 

অধিকাংশ রোণীক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখেছি যে তাহাদের মধ্যে 

যাহারা অতি মাংসল ও বলবানদেহবিশিষ্ট ও কুস্তিগীর, তাহারাই 
যৌনকাধ্যে অপটু এবং তাহাদের দাম্পত্যজীবনেই বেশী যৌনসমস্তার 
উতদ্তব হয়েছে। অতি, পরাক্রমশালী কুস্তিগীর আমার একটা 
৩০ বৎসরের রোগী আমাকে জানায় যে স্ত্রীসহবাসকালে ২ মিনিটের 

মধ্যে তার বীর্ষত্ঘলন হয় এবং তাহার স্ত্রীকে অতৃপ্ডিপূর্ণ যৌনজীবন 
যাপন করতে হয়। অথচ আমার অপর একটী লীর্ণকায 

পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় ঘুবকরোগী প্রতিবারে দীর্ঘকাল স্ত্রীসহবাঁসে 
সক্ষম । 

আমি এর বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান করিয়া এক্ষণে বিশেষ 

করিয়া জানিয়াছি যে মাংসল বা পুষ্টিমান মেদপগ্রবণ দেহযুক্ত 

পুরুষ যৌনকার্ধ্ে বিশেষ উপযোগী নহে এবং তাহার! প্রায়ই 
সত্রীসহবাসের দ্বারা নিজ নিজ স্ত্রীদিগকে যৌনআনন্দ প্রদানে 
অক্ষম; অথচ শীর্ণকায় পাংলাচেহারার যুবকগণ স্ত্রীসহবাসকালে 

নারীদিকে বর্ণনাতীত যৌননুখ প্রদান করে; তাহাদের ধারণাশক্তি 
( £96915019 2০9] ) অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতি বেশী । অবশ্য 



১১৮ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
রি ৯লিসিলা শা সপিিস্সিত সি পাপসপিসিতিসি তাস রসি স্পস্পিস্িপাস্টিলাসিি সপাস্িপীস্সিপাস্টিান্ছি তাছি পিপি 

তস্ম্ধে রোগীদিগকে বাঁদ দিশা পরীক্ষা করিয়াই আমি শে সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছি। 

ঠিক এ্রমত স্ত্রীলোকদের বেলাও ঘটিয়া থাকে। যে সকল 
স্বীলোক মেদপ্রবণা ব। অতি মোটাসোটাদেহবিশিষ্ট।, যৌনকার্ধ্ে 

তাহারা সহ্বাসকারী পুরুষকে আদৌ যৌনসুখ প্রদান করিতে পারে 
না। যৌনকাধ্যে দোহারা চেহারার যুবতীরাই সমধিক যৌনআনন্দ 

দানে সক্ষম । মোটাসোটা স্ত্রীলোকরা৷ যৌনকাধ্যে আদৌ দেহ সঞ্চালন 
করিতে পারে না এবং তাহার! অতি শীঘ্রই ক্লাস্ত, ঘন্মাস্ত, শ্বাসযুক্ত 
হইয়া! সহবাস কার্যে বীতস্পৃহ হয়ে পড়েন। অপরদিকে শীর্ণদেহা 
দোহারাঁচেহারার নারী তাহার লীলায়িত দেহের আবেষ্টনে 

তাহার প্রিয়তমকে নিপীড়িত করে, মুহুমুছ স্বীয় দেহ সঞ্চালনে 
যৌনআনন্দের প্রবল আ্রোত প্রবাহিত. করে, এবং যৌনকার্ধ্যে 

অতুলনীয়া হইয়া! থাকেন। সেইজগ্ভই এই' “তন্বী” নারীরাই 
যৌনকার্ধ্যে অতি প্রশস্তা। এই কারণেই প্রায় দেখা যায় ষে 

তন্বী নারীরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতি শীঘ্রই পুরুষদের মনোহরণ 

করিয়া থাকে। 

ইংরাজীতে “আর্গোফিলি” (9180010115 ) নামে একটা 

বিশেষ যৌনআনন্দ উপভোগ করা আছে; মহিমাময় ব 
বীরত্ব্যঞ্জক মূর্তি ও দৈহিক আন্দোলনাদি দর্শনে নারীর! অনেক 

সময়ে তার গ্রৃতি প্রেমোন্মত্ত হয়ে পড়ে । শক্তিপুর্ণ কাধ্যকলাপাদি 
দর্শনে, বীরত্বব্যঞ্জক ক্রিয়াকলাপ জন্দশনে কত নারী যে সেই 
বীরের চরণে নিজেদের জীবনযৌবন ডালি দিয়াছে তার আর 

ইন্সত্াঁ নাই । অদ্ভুতকর্ম]৷ পুক্রষকে মনে মনে সহরমণ করা ও 

এমন কি তার প্রচুর যৌনআনন্দ লাভ করা, এমন কি শুক্রত্রাৰ 



দর্শনে যৌনাকাজক্ষা ১১৯ 
৭ পিসির সরি সিসি শাসিত পাস তসিস্সিরাসিলীনছি পানি ৯৩ সিপাস্সিতাস্সিরী সস সস্সপিিস্সিটিসটি তীসপাস্টি পাসিপাস্মিণা সস সিসি পাসিপাস্সি পাশ সিসি বাস্টিলা সিল লা পা লস্সিিসিলিস্টিিস্উিাসছি পাটি ৪ 

র্য্যত্ত হওয়া, অনেক নারীর জীবনে দেখা গিয়াছে। ফিরি 
( ঢা ) সর্বপ্রথম এই ব্যাপারটার প্রতি বিশেষ মনোযোগ 

দেন এবং বলেন যে এই ঘটনা! স্ত্বরীলোকদের মধ্যেই অতি 

প্রবলভাবে প্রকাশ পায় । বীর পুরুষরা অতি সহজেই রমণীর 
হৃদয় আকর্ষণ করিতে সনর্থ হয় এবং স্ত্রীলোক এই বীরত্ব- 

ব্যগ্ক মুত্তির পায়ের তলায় অতি সহজেই লুটাইয়া পড়িতে 
চায়। 

কিন্তু অপরূপমুত্তির ছবি দেখিয়া ভালবাসা» শুধু নারীদের 

কেন অনেক পুরুষের জীবনেও দেখা যায়। আমি ২৪ জন 

ব্যক্তির জীবনের ঘটনা জানি যারা স্বপ্নে এক অপরূপ মোহিনী 

মূর্তির সন্দর্শনে তাঁকে এমন ভাবে ভালবেসে ফেলে যে ঠিক 
সেইরূপ স্ত্রীলোক না৷ পাওয়ায় তীর চিরজীবন আকুমার থাকিয়া 

গিয়াছেন। ছাত্রজীবনে অনেক যুবক বায়স্কোপের পর্দায় বূপসীদিকে 
দেখে এমন ভালবেসে ফেলে যে বিবাহিত জীবনে সেই রূপমদিরা 

পান করতে না পাওয়ায় এবং স্ত্রী তার রূপকল্পনার খোরাক 

জোগাইতে না পারায় তাদের দাম্পত্য জীবনে মহা! অশান্তির 
সথষ্টি হয়ে গেছে। 

তবে সমস্ত রূপ ও লীলামাধুরি দর্শনের সঙ্গেই যে নরনারীর 
মনে যৌনপিয়াসার উদ্রেক হয় তাহা সত্যই দর্শনেক্তিয়ের সঙ্গে স্পর্শ 

ইন্ড্রিয়ের নিগৃঢ় সংযোগ হেতু । তাই হেবলকও "বলেছেন শা, 
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১২০ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
শসঠস্মিসমিস্ছি পা পরি লি উপ পাস ছি লরি স্ছিস্টি-ঠ স্পস্ট তি তোতা সিসি পিসি রত সসিতিস্সিরিপাসনিিলসসিতীসদিএ 

আর সত্রীলাক যৌনকার্ধ্যে তাহার সাথী নিরণরকালে শুধু এই বস্তটার 
প্রতিই বেশী লক্ষ্য দেয় যে কাহার শরীর দৃঢ় ও পুষ্ট, কাহার 
মাংসপেশী শক্ত ও সুন্দর, কোন ব্যক্তি তাহার দৃঢ় পুষ্ট ও 

শক্তিমান দেহছ্বারা প্রবল আলিঙ্গন ও নিস্পেশনে তাহার যৌনক্ষুধার 
শাস্তি আনয়নে সমর্থ, কোন ব্যক্তি সহবাস দ্বারা তাহার গর্ডে 

স্ন্দর ও শোভন পুত্রের জন্মদানে সক্ষম, কাহার মধ্যে বিপদে 

আপদে সে পাইবে পরম আশ্রয় । 

সৌন্দর্য আকর্ষণের বস্তঃ অরূপরূপের মোহে ও আকর্ষণে 
লুন্ধ হয় না এরূপ জীব বিরল। রমণীর রূপের এতই মাদকতা, 
এতই প্রবল তার লোভনীয় আকর্ষণ, যে এই রূপের কাছে 
সম্পদরাজত্ব সবই তুচ্ছ, ব্রহ্গচর্ধ্য বিফল, এবং এই রূপের তীব্র 
তড়িতাভায় হঠাত প্রবুদ্ধ হয়ে-- 

'ুনিগণ ধ্যানভাঙগি দেয় পদে তপস্তা ফল, । 

কিন্তু সৌনাধ্য প্রায়ই জাতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত * সার্বজনীন 

সৌন্দধ্যমাত্র/ জাতীয় সৌন্দধ্যভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে 
সর্বদেশে, সর্বজাতির মধ্যে বিভিন্ন আদর্শে চিত্রিত হয় ;ঃ যাহার 
মধ্যে জাতীয় চরিত্র পরিস্ক,ট হয় তিনিই স্বাস্থ্য, শক্তি ও নৌন্দধ্যের 
অধিকারী। কিন্ত ইহ! ছাড়াও যৌনলক্ষণাবলির প্রশ্ষ;টন ও 
বিকাশের দ্বারা সৌন্দধ্যের নয়নাকর্ধনী ও মনোমুগ্ধকারিণী শক্তি 

জন্মে। তাই দেখা যাঁয় যে, কোথাও রমণীর আগুল্ফচুদ্বিত 
ঘনকৃষ্ট কেশদাম, কোথাও ব। তাহার স্ুপুষ্ট ও সুউচ্চ স্তনযুগল, 
কোথাও বা তাহার স্থডোল ও সুন্দর শ্রোনীদেশ সৌন্দধ্যের আকর 

হয়ে আছে। রমণীর মৃণালভূজ, ক্ষীণ কটি ও চারু অবয়ব ত' 

সৌন্দর্যের পরিচায়ক বটে, তাহার পটলচের! কৃষ্চন্ষু ও প্রতিমানিন্দিত 



দর্শনে যৌনাকাজ্কা ১২১ 
পাসিিস্পিতি ও িাস্টিত সততা সিসি পাটি শর ও সিলসিলা সিলাসি কাস্টি স্পট টি পাস্টিতিস্সির সপ্ত স্পিতি পিসি পিসি পঁ এ সিসি শি সিসি ৩ 

ঠোঁট ছুটাও সৌনধ্য পৃজারীদের দৃষ্টির বাহিরে বাইবার হো 
নাই; তাই এক যায়গায় কৰি তাদিকে উদ্দেশ করে বলেছেন-_ 

“পান খেয়ে ঠোট রাঙ। 

চোখ কালে। ভোম্রা 

রূপৃশালী ধানভানা 
রূপ দেখো তোমরা 

কিন্তু উপরোক্ত সৌন্দর্ধ্যবিধায়ক সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিই 
যৌনক্রিয়ার প্রধান উপকরণ; যৌনক্রিয়ায় যাহার উপকারিতা 
ও আকর্ষণ ষত বেণী মনোহরণ করিবার ও যৌনউত্তেজনা 

দ্বারা সৌন্দধ্যের মোহময় জাল স্থজন করিবার ক্ষমতাও তার 

ততই প্রবল। এবং যেমন “ভিন্ন রূচিহ্ি লোকাঃ অর্থাৎ যেমন 
বিভিন্ন লোকের বিভিন্থু রুচি ও পছন্দ, তেঙ্কি তদনুষায়ী বিভিন্নরকম 
পোষাক পরিচ্ছদ, হাবভাব, সৌন্ত্ধ্যস্ষ্টির সহায় হইয়াছে । এই যে 
নিত্যনৃতন ফ্যাসানের স্থপতি, নিত্যনৃতন লীলাচাতুর্ধ্যাভিনয়ের 
আপ্রাণ প্রচেষ্টা, এ সমন্ত ব্যাপারের মূলেই আছে বূপস্থষ্টির দারুণ 

মোহ এবং মনোহরণের প্রবল প্রবৃত্তি। 

যৌনকাধ্যে পুরুষই যে কেবল নারীকে পছন্দ করে ও তার 
রূপে আকৃষ্ট হয় তা নয়, নারীও আবার অনেক ক্ষেত্রে পুরুষকে 
দেখে যৌনউত্তেজনা অন্ুতব করে এবং যৌনক্রীড়ায় তাহাকে 
সাথীরূপে পাইবার জন্য উন্মত্ত হয়? কিন্তু পার্থকা এই যে নর 

চায় নারীর মধ্যে সৌন্দধ্যের মোহময় বিকাশ কিন্তু নারী চায় পুরুষের 
মধ্যে শক্তি ও সামর্থের পৌরুষপরশ । 

কিন্ত সব জিনিষের মধ্যেই যেমন ব্যতিক্রম আছে যৌনআকর্ষণ 
ও যৌন কার্যে সাথী গ্রহণের মধ্যেও তেমি ববিধ বৈচিত্র দেখা 



১২২ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 

যার।  রূপহীন! নারী অনেক ক্ষেত্রে রূপনীত্রেঠা হয়ে অনেক 
পুরুষের বুকে তার রাঁতুলচরণপাতে ধন্ত করে দেয়» অতি কুৎসিতা 

নারীকে দেখেও কত ধুবক প্রেমের কবিতা লিখে রাত্রিযাপন করে-_ 

প্রেমের রাণি, প্রাণসলিলে আজকে প্রেমের ঢেউ তোলো 

লাজ কেন সই? বিজন আমার মনপুরে নেই কেউ তো লো! 
আবার অসংখ্য কুরূপ পুরুষ 'অনেক যোড়শী-যুবতীর প্রাণের মধ্যে 

রাজ! হয়ে বসে আছে । এই বৈচিত্রের সমাধান নাই । লক্ষপতির 

কন্তা, রূপৈশ্ব্যের মধ্যে চিরলালিত। রূপসী বালা, অনেকক্ষেত্রে অতি 

বিশ্রীমূর্তি স্বীয় চাকর-কোচোয়াঁণ-ড্রাইভারের পায়ে জীব্নযৌবন ডালি 
দিয়ে বসে আত্মহারা পাগলিনীবৎ তদগতপ্রাণ। হয়ে আছেন- এরূপ 

ঘটনা বিরল নহে; প্রতিনিয়ত এইরূপ বৈচিত্রময় ঘটনায় সাধারণকে 
স্তম্ভিত ও চকিত হতে হর । ইহা ছাড়া আবার দেখা যায়, কোনও 
পুরুৰ এতই ভাগ্যবান যে নারীর মনোরাজ্যে অতি সহজেই তার 
আসন বিন্তস্ত হয়ে যায়, বালিকার পর বাণিক।, যুবতীর পর ধুবতী, 
রূপসীর পর রূপসী তাকে ভালোবাসে, তাকে পূজো করে, তার পায়ে 
আত্মাহুতি দেয়। “বাস্পুটান্ (9০৪১---২0900612 07159 1৮৪,৪- 

॥91 1700) তার জলন্ত উদাহরণ । সমগ্র রাশিয়ার আভিজাতা 

নারীসম্প্রদায়ের মনোরাজ্যে তার অবাধ অধিকার, আভিজাত্য 

বংশীয়! বালিকাযুবতী তাঁর হাতের ক্রীড়নক, শতসহত্র নারীর সে 
এক! উপাস্ত দৈবতা। কিন্তু একথাও সত্য যে অনেক হতভাগ্য 

আপ্রাণ চেষ্টাতেও তার প্ররেয়সীর দেখ পায় না-_নিরাশার ঘন 

অন্ধকার মাঝে, দারুণ হাহুতাশে তার দিন কেটে যায়, সে বলে-_ 

“যার লাগি থাঁকি এক! একা, 
আখি পিপাসিত নাহি দেখা” । 



যৌনজীবনে অস্বাভাবিকতা ১২৩ 
৯ পিসি সি পাছিত ঈিপা সিল পাটি এ 2০ছিত সিলিসটিল সিতাসিলীসিপাসিল চিত সি সিসি হাসিনা লীলা ৯ সপ্ত সর্প সি ৯৮৪০৯: 8৯১০৯ কিল পাটি বানি 

কিন্তু এদিকে হয়ত__ 

“তারই বাশী ওগে। তারই বাণী, 

তারই বাণী বাজে হিয়া ভরি |, 

তাই বলে রূপকে আমরা তুচ্ছ করতে পারি না; রূপের তড়িৎ 
'আভায় মুগ্ধ হয় না এমন নরনারী আছে কিনা সন্দেহ। প্রেমিক 

প্রেমিকার কাছে “রূপ'ই সর্বস্ব, রূপই তার সাধনা ও স্বর্গ, রূপের 
অমল-ধবল জ্যোতির পানে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রিয়প্রিয়া বলে 

“জনম জনম হাঁম রূপ নেহারিমু 

নয়ন না তিরপিত ভেল |, 

0ষীনজীবঢন অস্কাভাবিকভা ৷ 

যৌনকাধ্যের অস্বার্ীবিকতা সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্বে আমাদের 
প্রকৃত ভাবে জানা! উচিত যে যৌনজীবনের স্বাভাবিকতাই বা 
কাঁহাকে বল! চলে। যৌনকাধ্য অর্থে কি বুঝায়? ইহার উত্তরে 
এই বলিতে পার! যায় যে স্ত্রীলোকের যৌনইন্দিয় হইতে পুরুষ যে 
কার্ধ্য দ্বারা স্থথ পায়, অথবা! পুরুষের জননযন্ত্রাদি হইতে স্ত্রীলোক যে 
কার্য দ্বারা আনন্দ পায় তাহাকেই যৌনকারধ্য বলে। সংক্ষেপে বলিতে 
হইলে এই বল! চলে যে স্ত্রীজননেন্দ্িয়ের সহিত পুংজননেক্িয়ের 
মিলনকেই যৌনকাধ্য নামে অভিহিত করা যায় । মহামতি ফ্রয়েভ, 
বলেছেন "5০৪ আ]] 0921)809 09019,:9 ৪9501 60 1090 

98917501106 10101 19 901569790 আ)01) 00906510106 

[198.8/8019  87:8,6160961018 টি০ 61)6 7০00 ( 8750 

05:010157]5 05 99359] ০028829 ) ০0 6১৪ ০91১9099169 

৪9স:১ 17 609 2১877:০৮9৪6 991)89, ৪৬ 975 6181706 স্ব 1)101 



১২৪  যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 

1৪ বা 6০0 ১9 18101 রম 1)9 ০৪০ ০07৮8, 

8700 609 09002008009 01 009 9908] 9০৮.৮ (8০99, 

11760000607 159002793 0 ৮৪$০010--8815518 ০৮ 

৮06. 9110-7500 ). কিন্তু এই যৌনকাধ্যের মূল উদ্দেশ্য 

যদি জন্মদান ক্রিয়াটীকে ধর যায় তাহা হইলে, হস্তমৈথুন, পুংমৈথুন, 
চুম্বন ইত্যাদি কার্ধযগুলিকে যৌনকাধ্য হইতে বাদ দিতে হয়, অথচ 
এঁ কার্ধ্যগুলিও নিঃসন্দেহে যৌনকার্যেরই মধে গণ্য । যৌনকার্ধ্য 
সম্বন্ধে মোটামুটি এই বল! যাঁয় যে, ইহাঁতে ছুইটী পৃথক লিের 
বর্তমানতা আবশ্তক, ইহাতে আনন্দময় উত্তেজনা ও পরম পরিতৃপ্তির 

স্পর্শ থাকে, ইহার সঙ্গে জন্মদানের স্মৃতীব্র ইচ্ছা সুজড়িত আছে 
এবং ইহার সহিত 17870:0011965 ও গোঁপনতার রহস্ত বর্তমান । 

কিন্তু এইখানে নানাপ্রকার বৈষম্য ও বিভিন্নতা দেখা বায়। একদল 

লোঁক "মাছে (বাদিকে ইংরাজীতে বলে “97:৮9:৮৪ ), যাদের 

নিকট পৃথক লিঙ্গের আবস্তকতা৷ নাই ; পুংমৈথুনকারী পুরুষের নিকট 
স্বীযোনির কোনও আকর্ষণ নাই বরং স্ত্রীষোনি তাহাদিকে যৌনকার্ধ্যে 
উত্তেজিত করা দুরে থাক, উহা! তাহাদের মনে স্বণ। জন্মাইয়া দেয়। 
উহার! পুরুষর্দের দ্বারাই যৌনকার্যে উত্তেজিত হয়। তাহাদের 
নিকট যৌনকার্য্যে জন্মদানক্রিয়ার কোনও অস্তিত্ব নাই। শুধু যে 
পুরুষই অপর পুরুষের সঙ্গে যৌনকাধ্যে প্রবৃত্ত হয় তাহা নহে, রমণীও 
অন্ত রমণীর রঙ্গে সহরমণে মিলিতা৷ হয়ে যৌনকাধ্য সমাধা করে। 
ইংরাজীতে ইহাদের নাম [07008920819 বা! 109 6:1:৪, এই সকল 

নরনারীরা শুধু যৌনকার্ধ্য সম্বন্ধে এই অতিনব ভাব প্রদর্শন করিলেও 
অপর বিষস্বে তার! বুদ্ধিপ্রতিভায় মহিমান্বিত এবং সাধারণের মধ্যে 

গণ্যমান্ত ধার্দিক এবং পরম গুণবান বলিয়া! পরিগণিত হয়েন। 
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৯১৩৬ লসটিরাছিরাছি পতিত ১৯ ০৭ ০৯ 8৯৩ সিসি পিপি পি এপি পি াসিঠাসিপাস্মিপসসাসমিপাসিাসিারািীসসিাসিিএ সি তিতাস রসি পিপি ঠাস পোসমি লাসাসিী পেস চারি পাস সিএস সি 

এই অস্বাভাবিক যৌনক্রিয়র কর্তাগণ যৌনক্রিয়া কালে 

সাধারণ নরনারীর মতই ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শন করেন। 

কেবল একটী মাত্র পার্থক্য এই যে তাহারা বিপরীতলিঙ্গের 

প্রয়োজনীয়তা বুঝে না, এবং তাদের যৌনক্রিয়ার মূলে জন্মদানের 
কোনও গুপ্ত ঈচ্ছা নাই। নর ও নারীর উভয়ে বেমন ভাবে 

সহবাঁপ করে ইহারাঁও ঠিক সেইরূপ মহবাদ করিপ্না থাকে এবং 
স্বাভাবিক অবস্থার নরনারীর যৌনসহবাসতুল্য ইহাদেরও প্র কার্ষ্য 
দারুণ উত্তেজনা, আনন্দ ও তৃপ্তি আসে। ইহাদের মধ্যে, 

“যৌনকাধ্যে নির্বাচন এবং “যৌনকাধ্যের চরম লক্ষ্য, এই ছুইটা 
বিষয়েরই পার্থক্য আছে। ইহার! যৌনকাধ্যের নির্বাচনকালে 

বিপরীত লিঙ্গের আবশ্যকতা অনুভব করে না, যেহেতু ইহারা 
ছুই বিভিন্নলিঙ্গের একত্রীকরণ মধ্যে তৃপ্তি বা আনন্দ পায় না; 

তাহারা একই জাতির" মধ্যে অর্থাৎ পুরুষ অপর পুরুষের সঙ্গে 

সহবাস করে। এবং সহবাসযস্ত্রের মধ্যে একজনার জননেন্দ্রিয 
এবং অপরের মুখবিবর বা গুহৃদেশ তাহাদের যৌনসহবাসে সাহায্য 
করে। আবার আর একদল আছে যাহারা যৌনকার্যে ষোনি 
বা পুংজননেক্রিয় উভয়কেই বাদ দেয় এবং তৎপরিবর্তে নারীর 
স্তন, চরণ বা অলকরাশির মধ্যে যৌনস্থখ ও তৃপ্তি লাভ করে। 

আবার একদল আছে যারা যৌনকার্ধ্যে নরনারীর দেহের কোনও 
আবশ্তকতা অন্ভব করে না-ইহাদের কাছে প্রিয়প্রিয়ার 
একটুক্রা রুমাল, জুতা বা অতি তুচ্ছ পরিধানের ছিন্নবন্ 

যৌনআনন্দদানে সম্পূর্ণ সক্ষম; ইহাদিগকে ইংরাঁজিতে বলে 
79010181863, 

ইহা ছাড়া অপর আর একপ্রকারের যৌনকার্য্যের নমুনা! পাওয়া 



১২৬ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাঁধি 
পাপা সিসি পিসিসিলসটি স্পিস্সিরিসিপসিপসিতাস্দিত সিপপাসসির সিপাসসিতা সি লা লি ৯৮৬টি দি পাজি পা ছি লাস সিপিস্দিরিসি লা এত 

য়; প্রকৃত শ্বাভাবিক সহবাসক্রিয়ার পূর্বে নরনারী উভয়ে 
উভয়কে আলিজন, চুম্বন ও স্পর্শ করে, পরম্পর পরম্পরের নগ্ন 
ইন্দ্রিয় অবলোকন করে, ইত্যাদি রকমের বহুবিধ কর্মের ধারা 

তাহারা সম্পাদন করিয়া থাকে ; এই দ্বিতীয় দল কেবলমাত্র উক্ত 

কন্ধগুলির মধ্যেই যৌনআনন্দ লাভ করে। ইহাদের মধ্যে কেহ 

বা নগ্রমুত্তি দর্শনে যৌনআনন্দ পায় ; কেহ বা কেবলমাত্র স্পশদ্বারা 
যৌনগ্রীতি লাভ করে; কেহ বা অন্য নরনারীর যৌনকাধ্য 

দর্শনেই যৌনতৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকে; কেহ বা অন্যকে স্বীয় 

জননেক্দিয় উন্মুক্ত করে দেখায় এবং অন্তেও হয়ত তাহাকে 
তাহার যৌনদেশ দ্বেখাইবে এই মিথ্যা আশায় মুগ্ধ হয়ে আনন্দিত 

হয়; কেহ ধা তার প্রিয়জনকে দারুণ আঘাতের ছারা জর্জরিত 
করে যৌনআনন্দ লাভ করে ও ৪8119 নামে অভিহিত হয়; 

অপর কেহ বা প্রিয়জনের হস্তে নিজেকে লাঞ্চিত ও জর্জরিত 

হতে দেখলে দারুণ যৌনআনন্দ অনুভব করে, ইহাদিগকে 
1178,8001)1965 বলে। 

উপরে যতগুলি বিপরীত যৌনক্রিয়ার কথা বলা হইল তাহারা 

প্রত্যেকেই যৌনকাধ্যের মধ্যে ধর্তব্য এবং প্রত্যেকটাই যৌনউন্মাদনায় 
উত্তেজিত এবং যৌনআনন্দদানে সমর্থ। সাধারণ যৌনক্রিয়! 
ও এই সকল অসাধারণ যৌনক্রিয়ার মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য বিশেষ 

কোথাও নাই ।, উভয় প্রকারের মধ্যেই সেই একই কামোক্েজন1, 
সেই একই প্ররেমগ্রীতি ভালবাসা, এবং সেই একই যৌনআনন' 
বর্তমান। টির আদি সময় হতে সর্বদেশে, সর্বজাতির 

নরনারীর মধ্যেই এই অসাধারণ যৌনক্রিয়াকলাপ দেখা! যায়। 
অশিক্ষিত ও বন্ত জীবনেও যেমন ইহার প্রাচুধ্য আছে, সুসত্য 



যৌনজীবনে অস্বাভাবিকতা ১২৭ 

ও শিক্ষিত নরনারীর ভিতরও ইহা তেম়ি অগ্রচুর ন। ন্য়। কোং 
যাহারা বলেন যে &%]] 09 19759791015 ৪79 91228 ০1 

0929197:9,01017 তার! বড়ই ভুল করেন। পপ্ডিত আইভান 

ব্লচও এ মতটাকে ভূল বলেই নির্ণয় করেছেন। অনেক 
দেশে আবার এইরূপ যৌনঅসাধারণত্ব ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ সাধারণ 
ব্যাপারের মধ্যেই ধরা হয় এবং জনসাধারণের মনে ইহার সম্বন্ধে 

আদৌ ত্বণা লজ্জা! বা কৌতুহল জন্মে না । 
যৌনজীবনে পুরাকাল হতে কেবল একটামাত্র রীতিকেই 

স্বাভাবিক বল! হইত এবং তাহার যেখানে অভাব দেখা বাইত 

তাহাকেই “অস্বাভাবিক” নামে অভিহিত করিবার প্রথা ছিল। 

কিন্ত এঁ "স্বাভাবিক রীতিপ্টী যে কি, কিভাবে কাজ শেষ করলে 

তাহা স্বাভাবিকভাবে করা হয়েছে ব্লা চলে তাহার কোনও 

নির্দিষ্ট বর্ণনা ছিল না *এবং তাহা শিক্ষা দিবার কোনও বিধান 

দেখা! যাইত না; ফলে সকলেই নিজ নিজ সহজাত বুদ্ধিবৃত্তি ছারা 

তাহার একটা ম্বরূপ ঠিক করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে 
প্র বিষয়ের যতই পরীক্ষা হইতে লাগিল ততই দেখা গেল যে 
যৌনজীবনে কোনও নির্দিষ্ট একটামাত্র নিয়মাবলীতুক্ত স্বাভাবিকতার 

স্থান নাই। বিভিন্ন নরনারীর মধ্যে শতকোটী বিভিন্ন রীতিতে 

যৌনক্ষধার তৃপ্তি সাধিত হুইয়৷ থাকে । ইহাতে কোনও নির্দিষ্ট 

রীতি নাই এবং প্রকৃতির অপর ব্যাপারাদির ন্যায় বিভিন্নতাই 

ইহার মধ্যে স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট আছে। একদেশে যৌনকাধ্যের 

বেবপ ধরণ ও রীতি, অন্থদেশের আবার তাহ! নহে £ এক জাতির 

যৌনক্রিয়ার যেরূপ ধারা, অন্ধ জাতির তাহা হইতে পৃথক ; জাপানে 
যৌনকাধ্য যেতাবে সাধিত হয়, ফ্রান্সে তাহা হয় না; ইংরাজদের 



১২৮ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
অসিত লতি স্টিকি উসকানি ভাসি পিপি লাস্ট তস্মিতসিত স৬ তাস ওসি সি রত সাস্টিপাস্টিপস্সিরসিতা সি সি সস দপাস্মিপরস পি বোস ৯০ পিস এসি ৫৭ লাস্ট পাস্সিি সিল লিলা খাসি উত সরাসরি লা সির 

মধ্যে যে প্রক্রিয়ায় যৌনজীবন অতিবাহিত হয়, ভারতবর্ষের 
হিন্দুদের মতে তাহা হয়ত পরম পাপের ব্যাপার। ইহার কোনও 
স্থিরতা ও নিশ্চয়তা নাই এবং একথ৷ প্রায় রব অত্য যে “[:০:৪ 
89 8.8 1078.77 108,669109 8, 011979 29 17701%190819,, 

কিস্ত কেবল একটামাত্র কথার দ্বার! “অস্বাভাবিক যৌনকার্ধ্য” 
সম্বন্ধে সঠিক বর্ণনা করা হবে। এই জগতের চরাঁচর জীব 
রাজ্যের মধ্যে প্রজনন কার্ধ্যই সর্ববিধ যৌনক্রিয়ার মূলে চিবস্তন 
সত্যরূপে নিহিত আছে এবং জীবরাজ্যে কেন লতাগুল্মউত্ভিদাদির 
মধ্যেও এ প্রজনন কাঁধ্যই যৌনক্রিয়ার আসল উদ্দেশ্ত বলিয়া 
পরিগণিত হয়। পুণ্পের পরাগ ও রেগুতে যে যৌনমিলন তাহাও 

ফলধারণের অপূর্ব মোহ মাক্র, এবং যাবতীম্ব পুংজীবের সহিত 

স্্ীজীবের যে যৌন সংঘটন, তারও মধ্যে এ একই ব্যাপার--- 

প্রজননের ইচ্ছা, নিজেকে ব্যক্ত করিবার ও নূতন করিনা 
স্থঠি করিবার প্রবল মোহ। সুতরাং অস্বাভাবিক যৌনকাধ্যাবলীর 
মধ্যেও যতক্ষণ প্রজনন ক্রিয়া অব্যাহত থাকে ততক্ষণ তাহাকে 

€অস্বাভাবিক+ বা ৪0700170091 এই আখ্য। দেওয়া! উচিত নয় ; তাহাকে 

যৌনক্রিয়াঁর বিভিন্ন মুর্তি বল! চলে, ইংরাঁজীতে যাহাকে বলে ৫9৬19. 
6০8, অনেক যৌনবিজ্ঞানের পণ্ডিতকে এই বিষয়ে আমি ভুল করতে 

দেখেছি । নরনারীর যৌনমিলনকালে একটু এদিক ওদিক শয়নের 
পার্থক্য ঘটলে; বা৷ যৌনক্রিয়ার এতটুকু তারতম্য ঘটলেই তীর! 
তাহাকে “অস্বাভাবিক যৌনক্রিয়া, বলে নিন্দা করেন। আসলে 
কিন্তু মোটেই তাহ! নহে। যৃতক্ষণ যৌনক্রিয়ার মূলে প্রজনন ক্রিয়! 
অব্যাহত থাকে ততক্ষণ তাহ! মোটেই অস্বাভাবিক নহে। প্রজনন 
ক্রিয়া ও ইচ্ছা বাদ দিয়াও যৌনমিলনের প্রথা আছে; উহা শুধু 



যৌনজীবনে অস্বাভাবিকতা ১২৯ 
পা পাটি পান্টি পি ছি পাখি লট পি পাসিিতিজ ৯. পাম্পি শরম ও পা সস সপ্ত রী এ পেস এসসি পি পাকি পিপি পরী সি একী লজ তি এপস লো, এলসি লোম পিসি 

ষে যে আইনাহুমোদিত তাহা! নহে, অনেক স্থলে উহ! নরনারীর 
পক্ষে পরম মঙ্গলকর, অপরিত্যজ্য, এবং এমন কি স্থানবিশেষে 

অবশ্যকর্তব্য কন । এই জন্মনিয়ন্ত্রণ বা গর্ভনিরোধ বিষয়ে আজকাল 
যথেষ্ট গবেষণা চলছে ',এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের মহিমায় আজ 

নরনারীর হুঃখের অনেক গুরুভার লাঘব হয়েছে একথাও অস্বীকার 

করিবার উপায় নাই, কিন্ত তবুও প্রজনন, ক্রিয়াটার সম্ভাবনা! যতই 
তিরোহিত হতে থাকে, সেই স্থলের যৌনমিলন কাধ্যটাকেও ততই 

অস্বাভাবিকতার শ্রেণীতে পড়তে হয়। ঠিক এই কথাই হেবলক- 
ইলিস বলেছেন যে 886৮ 89358, ৪০৮1%16198 97010170] 

9730 107 09109792009 0069109 619 178,756 17) 1010] 

10:00:98 61010, 19 009331019 008,5 681০5 ০০ ০01,91097:60. 

8১102072079] 7 61085 229 09518961019." 

অতীতকালে এমন একদিন ছিল যখন যৌনক্রিয়ার সামান্ 

 ইতরবিশেষের জন্ত তাকে শুধু “অস্বাভাবিক না বলে সেই 
নরনারীকে পাপী বলে গণ্য করা! হোত; এ অস্বাভাবিকতার 
নাম ছিল চ9:597:81008. এখনও যে এর ভাবটা একেবারে 

বদলে গেছে তা নয়, পুরানোপন্থীদের নিকট যৌনক্রিয়ার একরীতিত্ব 
এমন এক স্থায়ীভাবে বদ্ধমূল ধারণ! গঠন করেরেখেছে যে এখনও 
তাদের নিকট ইহার ইতরবিশেষ পাপ বলেই গণ্য হন্বে আসছে। 

কিন্ত এখন এ মত বদলাবার সময় এসেছে ; এ কর্ের কর্তাদের 
উপর “অস্বাতাবিকতার” দোষারোপ করা এখন বিজ্ঞানানথুমোদিতও 
নহে এবং পীতিঅন্থমোদিতও নহে ।' 

প্রত্যেক নরনারীর মধ্যেই যৌনমিলনের তারতম্য আছে; 
প্রত্যেকেরই নিজম্ব যৌনক্ষুধা, যৌনম্পৃা যৌনতৃত্তি ও যৌনমিলনের 

টি 



লা এিশীিপাস্টিরীিাসিতি সপ 

১৩০ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 

একটা বিশিষ্ট ধরণ আছে। নরনারীর এই যে একটা অন্বাভাবিক 

যৌনপ্রেরণা! ও অস্বাভাবিক যৌনইচ্ছা, ইহা সমাজন্ষি ও সমাজ 
রক্ষার জন্ যে গ্তায়ত ধর্মতঃ ও মুখ্যতঃ কত দায়ী তাহা সমাজ- 

সেবীদের নিকট স্ুপরিজ্ঞাত। সমুদয় হ্ষ্টিরাজত্বের মধ্যে, 
একটা অতি প্রবল বৈষম্যের ও বিরোধের বন্ঠা দিকবিদিক 

ভাসিয়ে দিবার ক্ষমতা লাভ করত, যদি না সমাজের প্রত্যেক 

নরনারীর মধ্যেই অস্বাভাবিক যৌনইচ্ছার একট! প্রবল ও শাশ্বত 

স্পর্শ বিরাজমান থাকত। যে করাল যৌনক্ষুধা, অগ্বাভাবিকতার 

মাঝে তার ধ্বংশকর লেলিহান গ্রাসের শাস্তি পায়, সেই উদ্দাম 

যৌনস্পৃহা শ্বাভাবিকতার মাঝে তৃপ্তি পাবার বৃথা চেষ্টায় ব্যস্ত 

থাকলে আজ সমগ্র বিশ্বের শাস্তি রসাতলে যাইত এবং "অতৃপ্ত 

যৌনক্ষধার সর্বনাশা আগুনে সমস্ত নরনারীর অন্তর পুড়িয়া 

পড়িয়া তম্মে পরিণত হইত। 
এই যৌন-অস্বাভাবিকতা, বাহাকে ইংরাজীতে [09518,6101) 

বলে, তাকে আর একটা নামেও অভিহিত করা যাক়। 
49510100118)” বা +৪7:0610 ৪5019011910” যাহাকে 92069 

19618171910)” বলে তাহাও এই 709518807, বা অস্বাভাবিকতার 

রূপান্তর মাত্র । প্রিয়প্রির়ার কোন দ্রব্যাদি দর্শনেই যৌনক্ষুধার 
উদ্রেক ও যৌনতৃপ্তি লাভ .এই ধরণের অশ্বাভাবিকতার অস্তভূক্তি। 
সাধারণ প্রেমিকপ্রেমিকার নিকট তাহাই যৌনক্রিয়ার চরম ও 
পরম ঈপ্সিত। যাবতীয় যৌনক্রিয়ার অস্বাভাবিকতটা এইবপ 
৪061০ ৪1019011977, মধ্যে ধর্তব্য। যেকাধ্য বা যে বস্তটা 

সাধারণের চক্ষে অতি অকিঞ্চিংকর, তাহাই এই নরনারীদের 

নিকট ভালবাস বা৷ প্রেমের মূর্ত প্রতীক; সাধারণের চক্ষে বাহা 



যৌনজীবনে অস্বাভাবিকতা ১৩১ 
দি পিসি পি ও সি লী পিসি চলি পি পিসি বাসি ৯ লোসটি পাঁছি পি তামিল লস্ট রমিত মি সস পর পতি উর সর কা সতিস্ম পিপিপি সি সি পাস লি তি পট সি পল লী সি, রি 

অতি তুচ্ছ ও নগণ্য, ইহাদের নিকট যৌনকার্যে তাহাই সর্বাপেক্ষা 
মহামূল্যবান এবং এই তুচ্ছ ও অকিঞ্চিংকর পদার্টার মধ্যেই 
তার! যেন তাদের প্রেমকে জীবন্ত ও জাগ্রত দেখিতে পায় । 

কিন্তু এই তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর পদার্থ টাকে নানাভাবে বিভাগ 

করে ব্র্ণনা কর! যেতে পারে। মহামতি হেবলক-ইলিস ইহাকে 
৩টা বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন; প্রথম্ত তিনি দেহের হ্বাভাবিক 

বিভিন্ন অংশ লইয়া! একটা শ্রেণীবিভাগ করেছেন এবং তাহার 

প্রথম ভাগে সাধারণ দৈহিক অবয়বাদির সহিত এই ধরণের 
অস্বাভাবিক যৌনাঁকাজ্ষা ও যৌনতৃতপ্তির সম্বন্ধ দেখিয়েছেন । 

এই বিভাগে হস্ত, পদ, স্তন, কেশ, দৈহিক আবাদি এবং গন্ধ 

দ্বারা যে যৌনতৃপ্তি আসে তাহ! জানাইয়াছেন। ইহার ২য় বিভাগে 
তিনি অস্বাভাবিকতা! বথ1, খঞ্জত্ব, ৪0751771778, বসস্তর কলঙ্ক 

ইত্যাদি উল্লেখ করিয়াছেন+ ইহা ছাড়া, শিশুদের প্রতি যৌনক্ষুধা 
(08190017111 )১ বৃদ্ধত্বের যৌনআকর্ষণ ( 79895০07111 ), 

শবদেহের উপর যৌনমোহ ( 9০700101119 ), এবং পশুদের প্রতি 

যৌনআকর্ষণ (2০০03119 ) ইত্যাদিকে স্থান দিয়াছেন। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর অস্বাভাবিকতার মধ্যে ১ম বিভাগে পোষাক 

পরিচ্ছদাঁদি যথা, জুতা, জামা, ই্কিং, রুমাল ইত্যাদি দ্বারা 

যৌনইচ্ছ৷ ও যৌনতৃপ্তি আসার নিয়ম আছে এবং তাহারই ২য় 
বিভাগে ছবি ইত্যাদির দ্বারা যৌনক্ষুধার উত্তব হইয়া থাকে ; 
ইহার নাম €5£108110101910, 

উহার তৃতীয় শ্রেণীতে কতকগুলি কার্য্ের দ্বার! এ অস্বাভাবিক 

যৌনধন্রটী পরিস্কুট হয়ে উঠে, ষথা প্রহার দ্বারা, দারুণ 
হৃদয়হীনতাঁর কার্য দ্বারা এবং এমন কি কাহাকেও খঞ্জ বা অন্ধ 



১৩২ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
সি সস ৯ লসর সটিপস্সিও পাস ািস্টিগিটিস্সি সিল সপন সিসি সরস সতী সিসি অলীিরস্সি পিসি? সি সিাসিল৪ 

করার দ্বার ও সর্বশেষ কাহাকেও হত্যা! করার মধ্যে বৌনষুধার 
শাস্তি আসে । কেহ কেহ স্বীয় লিঙ্গ দেশটা দেখাইয়৷ যৌনতৃত্তি 
পায় (930310861090197) );) কোনও রমণী তাহার স্তনযুগল 

লোক চক্ষুর সন্মুথে ধরিয়৷ তাহাঁদিগকে যৌনইচ্ছায় উত্তেজিত 

করে নিজে অসীম যৌনক্ষুধার তৃপ্তি অনুভব করে। ইহ! ছাড়া 
নিজে প্রির়তমর হাতে নির্যাতিত হয়ে, অপমানিত ও লাঞ্ছিত 

হয়ে অনেকেন তৃপ্ডিলাভ করে এবং পরম পরিতৃপ্তির সহিত 

বলে ষে-- 

“এই কোরেছ ভালো, নিঠুর 
এই কোরেছ ভালে 

এমি করে হৃদয়ে আমার 

তীব্র দহুন-জালে। । 

শুধু তাহাই নহে পুনঃ পুনঃ নির্ধ্যাতিত হবার প্রবল আকর্ষণে 
তার প্রিষ্কে সে বলে-_ 

“আরো আঘাত সইবে আমার 

সইবে আমারো |” 
অবশ্ত ভক্তকবির ভগবানোদ্ধেশ্তটে প্রেরিত এ প্রার্ঘনাগুলি 

যৌনজীবনেও প্রযোজ্য হতে পারে। তত্তি্ম এইখানে দৈহিক 
গন্ধ, বা গলার ম্বরও ধরা বেতে পারে; প্রিয়প্রিয়ার দেহের 

গন্ধ এবং কখনও বা চুলের সৌরত যে যৌনকার্ধ্যে বিশেষ তৃষ্থি 
দেয়, তাহা প্রতিনিয়ত পরীক্ষিত হয়েছে। প্রিয়প্রিয়ার মোহন 

কণ্ঠন্বরও অনেকের কাছে উত্তেজনার শাস্তি প্রদান করে। 
অনেকে লম্ক দিয়া বৃক্ষারোহনের দৃষ্টে বা! দোলনের দৃ্ে 

যৌনক্ষুধা ও তাহার তৃণ্তি অনুভব করে ইংরাজীতে এই 



যৌনজীবনে অস্বাভাবিকতা ১৩৩ 
এসসি তি পি লষ্তি তা দিলি স্পিন লিটা স্টিল পাস্পিণিসটি ও তাস পস্টিলীস্টি শি ৮৯ পিসি পািপাসিতপ৯জাস্টি লা পী পেস্টি ত ৬ পি পাস্িলীসি আছি তি ৮৯৮ 

উবাডারিকতার নাম 3০০7৮০1115 অথবা জিনাত 

অথবা ড০5০07181. প্রআাবক্রিয়ার মধ্যে যে যৌনআননদের 

অন্ুভবতা আসে তার নাম 9:০18£118 এবং মলত্যাগকালে ষে 

যৌনতৃপ্তি হয় তার নাম ০০0:০0188)19. ইহাদিগকেও এই 
শ্রেণীতে ধরা হয় এবং পশুমৈথুন দৃশ্তে যে অন্বাভাবিকরূপে 

যৌনক্ষুধার উদ্রেক হয় ও যৌনতৃষ্তি আসে তাহাকেও এই শ্রেণী 
হইতে বাদ দেওয়া চলিবে না । 

উপরোক্ত “অস্বাভাবিকতা”গুলি সর্বত্রই ষে সমান ভাবে দেখা 

দেয় তাহা নহে। কোথাও তাহা অতি স্বর পরিমানে নয়ন- 

গোচর হয় আবার কোথাও বা তাহাদের উদ্দামতা যুগপৎ ভয়ে 

বিন্ময়ে অভিভূত করে। প্রিয়তমার কোনও বিশেষ অলক্কার, 

বা! কোনও বিশেষ পোষাকপরিচ্ছদ বা এমনকি প্রিয়তমার কুঞ্চিত 

কেশদামের কোনও একটি মাত্র দর্শনে শ্রীতিআনন্দ লাভ করা 
মোটেই “অস্বাভাবিকতা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। 
অধিকাংশ পুরুষই প্রায় এই সব দৃশ্তে অতীব যৌনতৃতপ্তি লাভ 
করে। আমি আমার অনেক কলেজের ছাত্ররোগীকে তাদের 

দারুণ মনৌবিকারের সময়ে ও অনিদ্রার মাঝে," তাহাদের নৃর- 
পরিণীতা যুবতী পত্থীর প্রেমপত্রটাকে বুকে রাখিয়া আরামে নিসা 
যাইতে দেখিয়াছি এবং এই কৌশলে তাদের উদগ্র যৌনকুধার 

শাস্তি বিধান 'করিয়াছি। প্রিরতমার ব্যব্ত রমা বুকে: রাখা 
অনেক প্রেমিকের দৈনন্দিন কাঁধ্য। এই .সকলের মধ্যে 
“অস্বাভাবিকতা” কিছুই নাই,। কিন্ত যধন আমি. আমার একটি 

মনোবিকারের রোগীর কথ শুনাইব তখন ইহার “অন্বাভাবিকতা+ 
প্রকট হ্ইয়া পড়িবে । এই রোদীটা একটি পরসানগুন্দরী হোড়গী 



১৩৪ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
সস্ষিপি সি স্উিপাসিী সিিসিল "৯ সিল সির সি তি ৯৬৫ সি ভপাস্পিসসিত সিতোস্সিরাস্সিতি পিসি সিচি সিসি ঠ ছি রা সিাস্পিতিসিটিসি সি স্িতিস্সিিসিতিসসিতী সিলসিলা 

দুতীর পাশিশ্রহনা্তর কার্ধযব্যপদেশে সুদুর বিদেশে জীবনযাপন 
করিতে বাধ্য হয়। কিছুদিন এভাবে থাকিবার পর তাহার 
মন্তিক্ষবিকৃতির সামান্ত সামান্য লক্ষণ দেখা দেয়। বহুদিন ধরিয়। 

তাহার কবিরাঁজী মতে নাঁনান চিকিৎসাতেও কোনও ফল হয় 

নাই। সর্বশেষ অমাকে মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে রোগীটার চিকিৎসার 
জন্য ডাঁকা হয় । আমি ২।৩ দিন তার সঙ্গে দিবা রজনী যাপন 

করি ও তাহার সমস্ত কার্যাবলী অতি ততীক্ষ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতে 
থাকি। ব্যবহারিক জীবনে তাহার অন্ত কোনও ক্ষিপগতত। দেখ 

যাইত না, কেবলমাত্র সে তাহার স্ত্রীর দর্শন মোটেই সহা করিতে 
পারে নাই ; ক্রমে ক্রমে সে তাহার দারুণ নিষ্ঠুর কার্ধাবলীর দ্বারা 

তাহার তীর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলছিল। তাহার সমস্ত আক্রোশ 
কেবলমাত্র স্ত্রীর উপর । তাহার সহিত সহবাস'ত দূরের কথা 
তাঁহাকে দেখিলেই সে ক্ষিপ্ত হইস়্া উঠিত ও তাহাকে প্রহার 
করিতে বাস্ত থাকিত; স্ত্রী কিন্ত অপরূপ-রূপলাবণ্যন্বাস্থ্যবতী 
অষ্টাদশী যুবতী এবং স্বামীপ্রেমে উন্মাদ্রিনী। বিবাহের পর 

স্বামী-স্্রীতে একমাসকাল উদ্দীম যৌন-লীলায় এক দিবারাত্রব্যাগী 
অসংষম জীবন যাপন করে এবং তাহার পরই স্বাসীকে কর্ম- 
ব্যপদেশে সুদূর বিদেশে বাধ্য হইয়৷ যাইতে হয় এবং সেখানে 
দারুণ বিরহের মাঝে তাহার একাদিক্রমে দেড় বৎসরকাল কাটে। 

তাহার পর তাহার মাথার গোঁলমাঁল দেখা দিতেই তাঁহাকে গৃহে 
ফিরাইয়া আন! হয়। 

তাহার জীবন যাত্রার প্রণালী ও কার্ধ্যাবলী অতি তীক্ষ দৃষ্টিতে 
পর্যবেক্ষণ করিবার কালে আমি একটি অতি অদ্ভুত ব্যাপার 
অবলোকন করি। দারুণ ক্ষিগ্ততার ও উদ্দামতাঁর পরই সেই 



সত পরত স্পট পি সরস টি পিসি সি সি পিসি সিসি সস্টক্ম্িতি 

যৌনজীবনে অস্বাভাবিকতা ১৩৫ 
সিসির সলিল সিপাসিলাসিপাস্দিিস্সিলী জিপি সিসি পাসসিিস্লি সস 

রোগী তাহার নিভৃত শয়নকক্ষে একা প্রবেশ ক'রে তাহার 

বিবাহকালের স্ত্রীয়ের ফটো+ থানিকে তীব্র ভাবে বুকে আলিঙ্গন করে 

ও গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়। এ বিষয়টাকে ইতিপূর্বে কেহুই 
বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করে নাই। যাহা হউক তাহার 
সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে আলাপ করণাস্তর তাহার নিকট যখন আমি 
পূর্ণ বিশ্বাসী ও প্রিয়তম বন্ধু বলিয্না পরিগণিত হইলাম তখন সে 
আমাকে তাহার মনের কথা! খুলিয়৷ বলিতে লাগিল। একটি কথা 
অতি প্রয়োজনীয়, তাহা! এই যে সে তাহার স্ত্রীয়ের ফটোখানিকে 

বুকে রাখিলেই তাহার সমুদয় ক্রোধ ও ক্ষিপ্ততার উপশম অনুভব 
করিত এবং শুধু তাহাই নহে উহাতে তাহার দারুণ যৌনউত্তেজন! 
আসিত এবং এমন কি কিছুক্ষণের মধ্যে তার 0788%৪17. প্রকাঁশ 

পাইয়া তাঁহার যৌনক্ষুধধার এক অতি গভীর শাস্তি মনে-প্রাণে 

ছড়াইয়া পড়িত; তাহারই অবশ্থম্তাবী ফলস্বরূপ তাহার এ 
গভীর নিদ্রা । 

এই ব্যাঁপারটিকে একটি অতি গভীর যৌন-কার্ষের অস্বাভাবিকতা 

মধ্যে ধরিতে হইবে । ইহাকে পূর্বোক্ত [১5 2079,110701910) 

(10015018818 ) নামেও অভিহিত করা যাঁ়। এ রোগীটাকে 

মনোবিজ্ঞান ও চ5০1১০-47781919 সাহায্যে চিকিৎসা করি! 

অত্যন্পকালি মধ্যে তাহাকে সম্পূর্ণভাবে নিরাময় করিয়াছিলাম। 

অবশ্ত হোমিওপাখি ওঁষধ এক্ষেত্রে আমার বড়ই সাহায্যকারী 
হইয়াছিল। এই রোগীতব্বটাতে ফ্রয়েডের কথাটার সত্যতা 
আরো! বেশীভাবে জানা যায় 4556 01155 01025 10 02008] 

983008] 98619690610128 1708, 1990 6০ 6189 09581070706 

01 1)9070915. 



১৩৬ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
পা পপ সিলাসি তাসিবীিা ইিপসিি দিসি পোস্ত ছি রাস রি পাআিসরিসটি পাটি ০ পেস্ট আমিন পা এসপি শো এপস দত সি কটি পলা সস 

কিন্ত এইখানে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে 9 1১01121 

ব্পারট! প্রধাণতঃ পুরুষদেরই মধ্যেই দেখা যায়। পণ্ডিত 
ক্রাফট -এবিং (877 50028 ), তাহার (৮105 011008671% 
99308119 ) নামক পুস্তক মধ্যে জানিয়েছেন যে তিনি শ্বীলোকদের 

মধ্যে 9:০0 £9615101810 কোথাঁও দেখেন নাই । তবে মোল 

(8০11) এই সম্বন্ধে একটু পৃথক মত প্রকাশ করেন; তিনি 
বলেন যে স্ত্রীলোকদের মধ্যেও ইহা সময়ে সময়ে দেখা যায়। 
সৈন্গদের পোষাকের দৃশ্ত 'অনেক নারীর মধ্যে যৌনক্ষুধার উদ্রেক 
করিয়াছে । ইহা ছাড়। 099০9182701 নামক অস্বাভাবিক 

যৌনব্যাধিট1৷ কেবলমাত্র স্ত্রীলোকদের মধ্যেই পাওয়া যায় । ইহাতে 
নারী তাহার প্রিরতমর কোনও দ্রব্যবিশেষে এতই যৌন- 
উত্তেজনা অনুভব করে যে সে সেই দ্রব্যটাকে চুরি করিতেও 
ইতগতঃ করে না; এবং এই চৌধ্যবৃত্তির সঙ্গে সেই নারীর 
যৌন-উত্তেজনা এতই প্রবলভাবে জড়িত থাকে যে অতি 
অতিজাত্যবংশীয়৷ রমণীও উক্তপ্রকার হীন চৌধ্য-বৃত্তিকালে এক 
অব্যক্ত যৌন-উত্তেজনার মহিমায় মুগ্ধ ও আত্মবিস্থৃতা হইয়া 
পড়েন। 

শিশুজীবঢন যৌনাস্বাভাবিকতভ। ৷ 

যৌনকাধ্যে অস্বাভাবিকতার বতগুলি সংখ্যা আছে “মলমুক্র- 
রার্ধ্যে যৌনানন্দলাত্ভঃ তাহার মধ্যে প্রথম। শিশুজীবনেও 
সর্বপ্রথম এ ছুই কার্ধ্যের দ্বারা যৌন-উত্তেন! ও যৌনতৃপ্তির ঈঙ্গিত 
দেখ! যান্ন। ইংরাজীতে এ ছুই প্রকার অস্বাভাবিক বৌনইচ্ছার নাম 
০188019 এবং 00702078806, 



শিশুজীবনে যৌনাম্বাভাবিকতা ১৩৭ 
৯ লা পাসটিতী সী লী তি লাসষিত 

এই বিষয়ে বেশী কিছু বলিবার আগে, আমি বিখ্যাত পণ্ডিত 
ও ডাক্তার ক্রয়েডের মতামত সম্বন্ধে ২।১ট| কথ! জানাতে চাই। 
স্রয়েড বলেন যে যাবতীয় অস্বাভাবিক যৌন-উম্মাদনার গ্রথম 
উৎপত্তিস্থল হচ্চে শিশুজীবনের মধ্যে, এবং শিশুরাই উহ! সর্বপ্রথম 

আয়ত্ত ও অভ্যাস করিবার চেষ্টা পায়। তাই তিনি একটা 
সত্যবাণী প্রচার করলেন যে দ্য) 90: 2679790 

৭692840187/ ৪ 00011069199 006 17776700192 992:10/86/, 

1018,171980 9,700 ৪9108, 110 168 00120100791 

2৯৪ প্রথম দৃশ্তে এই কথাটার সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ 
হয় এবং শিশুদের জীবনেও ষে যৌনধন্্ আছে তাহা শ্বীকার 
করিতে ইচ্ছ৷ যাঁর না; কিন্ত এই বিষয়ের সম্বন্ধেও ক্রয়েড বড় 
সুন্দর উত্তর দিযেছেনঠ তিনি বলিলেন *[78৮ 010310797) 

৪0700101189 200 89008] 1169---9393:08,1 9১০16910918 

19905, 820 £:8৮10861017 01 9 ৪০7৮-7০৪৮ 06056 

61১০5 ৪0৫091015% 9০00179  6098০ 6101088 10 6৩ 

ড9৪,৪ 09৮99 9159 ৪20. 0016991 ০৪] 1১৪, 

8,98৮ 07; 8205 00897586102 &6 811) 01091021081] 

1596 99 17702009019 1220990, 170189109108,1) 8৪ 6০ 

৪0000989 62056 61195 ৪9 000) 161,006 £9101651 

07858 12101 2৪6 09610, 6০ 900:০00৮ %৮ 6009 89 

0৫ 10১975৮ শিশুরা যে ১২1১৪ বৎসরের মধ্যেই যৌন সম্বন্ধে 
প্রথম ধারণা লাভ করে ইহা সত্য নহে; এই বয়সে অবস্ত তাদের 
মধ্যে জন্মদান উপযোগী ভাবধারা (2970:00906159 £8)061018 ) 

প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হয়। যৌনকারধ্ধা এবং জন্দানকাধ্য 



১৩৮ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
শি পাটি লী সি সিস্টার তিতা সস ৯ পোস্ত সিসি 

সিসির রসি রি, 

এই ছুইটী বিভিন্ন কাধ্যের মধ্যে গোলমাল করিলেই প্র ভ্রান্ত মত 
আসিয়৷ হাজির হইবে। 

কিন্ত শিশুজীবনে যৌনক্রিয়ার প্রথম উন্মেষ কেমন করিয়া 
হয় তাহা বিশেষ চিন্তা করিবার বিষয়। এই হুত্রে ফ্রয়েড তাহার 

বিখ্যাত কথাটা ব্যবহার করেছেন; সেটার নাম 70০. এই 
[,10160র সম্বন্ধে তিনি বলেছেন-_-ণ্া। ৪৬৪7৮ আয 908106005 

৮০ 77007, 1101007 13 606 07:09 10৮ 10989 ০07 

ভ71)101) 619 171801006) 1 001 0889 679 99509] 

1119611706১ ৪3, চ161 1)01297 6189 10061610178] 170961200% 

80111998 930939101” ইহাকে বাংলায় “যৌনক্ষুধা? বল! চলে; 

ইহা সর্বপ্রকাযে দৈহিকক্ষুধার অন্থরূপ | শিশুর প্রথম যৌন্উত্তেজন। 

তাহার জীবনধারণের জন্ত অন্তান্ত অরশ্তকর্তব্যকর্মের সঙ্গেই 

প্রথম প্রকাশ পায়। ইহার জীবনধারণের জন্য কার্যাবলীর মধ্যে 
স্তন্তপান প্রধান। এই স্তনপানের পর শিশু মায়ের বুকে কেমন 

সম্পূর্ণ শাস্তির সহিত নিদ্রা যায়! এই যে সম্পূর্ণ শাস্তির ও 

তৃপ্তির ছবি, ইহা! তাহার পরবর্তী জীবনে যৌনক্রিয়ার পরের 
যৌনতৃত্তি ও যৌনউন্মাদনার শাস্তির অনুরূপ । অনেক সময় ক্ষুধা 
না থাঁকিলেও শিশু ভাবে চুষিতে থাকে (ইংরাজীতে ইহাকে 
বলে (19650189177 বা গ0091010+ ) এবং চুষিতে চুষিতেই সে 

পুনরায় গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়। সে স্তন্তপান করুক বা 
না করুক, এইরূপ চুষিবার একটা প্রবল উন্মাদনা ও চুষিবার পরে সেই 
উম্মাদনার একট] গভীর শাস্তি অনুভব করে। ক্রমে ক্রমে সে 

প্রতি ঘুমের আগেই একবার পরী মত চুষিতে আরম্ভ করে-_অনেক 
সময় দুধের বোতলের মুখ, মাইপৌষ, মাতৃত্তন্য বা এমন কি নিজ 



শিশুজীবনে যৌনান্বাভাবিকতা ১৩৯ 
পিল সিসিক পোস্সিসি ছি তিন পা সিলিসরা সত সমপি সা্পিিসসিসসসপসসল 

হাতের মুঠা বা আঙ্কুলও চুষিতে চায় । বুদ্াপেষ্ট সহরের রের এক বৃষ 
ডাক্তার লিগুনার সর্বপ্রথম শিশুদের মধ্যে উ কার্যটার সঙ্গে 

যৌনআনন্দের মিল আছে তাহা। প্রমাণ করেন। শিশুরা যে এ 
কার্ধ্যের দ্বারা একট! অভ্ভুতপূর্বব আনন্দ অন্ুতব করে সে সম্বন্ধে 
কোনও বিরুদ্ধ মত নাই। শিশুর পিতামাতা বা! পরিচারিকা 

খুব সালো করেই জানেন যে শিশুকে শান্ত করিবার পক্ষে এ 
কৌশল কতই ্ুুবিধাজনক । ইহ! প্রথম প্রথম ক্ষুত্নিবৃত্তি হেতু 

স্তন্কপান করার জন্তই আরম্ভ হলেও পরে কিন্তু পানাহার 
ব্যতিরেকেও ইহা দ্বারা শিশুরা আনন্দ উপভোগ করবার জন্য 

চেষ্টিত থাকে । এই আনন্দদানের প্রধান সহায়ক অঙ্গ হয় “মুখ 
ও ঠোঁট” এইভাবে চুষিবার উন্মাদনাঁটাই যৌন উন্মাদনার অপর 
ুত্তি মাত্র । 

শিশু যদি গ্রকাঁশ করিতে সক্ষম হইত তা হইলে অতি উচ্চকণ্ে 

সে ঘোষণা করিত যে মাতার স্তনটাকে চুষা তাহার জীবনের 
সর্ধবপ্রধান কাধ্য। তারপর মনোবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ দ্বার। আমরা 

জানিতে পারি যে এই মাতৃস্তন্থ চূষিবার প্রবৃত্তি হইতেই তাহার 
পরবর্তী জীবনের যাবতীয় যৌনউত্তেজনার স্থপ্টি হয়। ফ্রয়েড 
বলেন "95.000706 ৪৮ 09 10096119715 079886 (19020978 ) 

09002298 6109 1001786 0£ 0908509 0০] 10101] 6129 

10019 99208] 1169 09910193, 6109 10806510901 

070০6০06509 ০ 9৮০] 18691 39য09,1 38618906102), 

6০ 71101 20 6012095 06 7990. 101/966,85 00691, 91006 

£9৪:৪৪৮, মাতৃভ্তন টাঁনবার সঙ্গে সঙ্গেই ন্তন” জিনিষটার উপর 
তাহার এক অভাবনীয় মোহ জন্মে এবং ইহাও তাহার পরবর্তী 



১৪০ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
পাপ সপ সরস সি পাপী সি পাস কস্িলা শা াস্পিসর সপপাস্ির্ট অর উ্ািসপা স পিা সিভি সিঞ পর্ণ উর উিপপসঅপ উ অপ 

জীবনে যৌনব্যাপারের প্রধান অপ হইয়া! থাকে। ক্রমে ক্রমে 
স্তনটা চুষা! ছাড়িয়া শিশু নিজ বৃদ্ধঙ্থুলি চুষিতে আরম্ভ করে 
বা তাহার নিজ জিহবা টীকেও চুষিতে থাকে; এইরূপে সে তাহার 
নিজ দেহে আননাবিধায়ক অঙ্গাদির পরিচয় পাঁয়। এ. আনন্দ- 

বিধায়ক অঙ্গাদির কাধ্যকারিতা৷ সর্বত্র সমান নহে; এবং তাই 
পরীক্ষা করিতে করিতে শিশু নিজ জননেক্জ্রিয়ের সন্ধান পায়, 

ষথাকার উত্তেজনা! ও আনন্দ, তাহার মনেপ্রাণে এক অপ্পূ্বব 

মাদকতা স্থ্টি করে। এইরূপে শিশু হস্তমৈথুনরূপ যৌনক্রিয়ার 
আস্বাদন পায় । 

মাতৃন্তন্ত টানিবার সঙ্গে শিশু নিজ পু্টিহেতু ক্ষরিত দুগ্ধ 
পান করে এবং এঁ সময় “আব” জিনিষটাঁর সম্বন্ধে তাঁর একট। অনুভূতি 
আসে। ক্রমে তারা নিজ নিজ মলমুত্রনাব সম্বন্ধে অনুরূপ 

অন্ুততি লাভ করে এবং মল ও মুত্রকে তাহারা ক্রমে ক্রমে 

একটা! অভ্ভৃতপূর্ব আনন্দ ও সখ দিবার বস্ত বলিয়া জানিতে 
পারে। লোকের শিক্ষাদানের ফলে এ কার্ধ্যগুলিকে সে গুপ্ততাবে 
করিবার জন্ত শিক্ষা পায় এবং ইহাতেও সে একটা নূতন 
অন্তব করে। নিজের মলমুত্র সম্বন্ধে তাহার নিজের কোনও 

দ্বণা থাকে না। সে সেই জিনিষগুলিকে তার নিজের দেহের 
অংশ বলেই ধরে এবং সহজে সেগুলিকে বাহিরে আসিতে দের 
ন। এবং ক্রমে ক্রমে সে বাহে বা প্রশ্নাবটাকে তাহার গৌরবজনক 

কার্য বলির মনে করে। 

মলত্যাগকালে যৌন উত্তেজনার অনুভূতি, মলমৃত্রাদিকে গৌরবময় 
কাধ্যের মধ্যে গণনা, গুক্ারকে যৌনকাধ্যের প্রধান সহায়ক 
অজন্বরূপ গণ্য করা প্রস্কৃতি ব্যাপারকে বাহ্দৃস্তে যতই তুচ্ছ ও 



শিশুজীবনে যৌনাস্বাভাবিকতা ১৪১ 

হাজনক বলিয়া মনে হোক প্রকুত প্রস্তাবে কিন্তু মনোবিজ্ঞানের 
সুক্াতিনুক্ম পরীক্ষার দ্বারা ইহাদের সত্যতা অবিসংবাদিতভাবে 
জান! গিয়াছে । পুংমৈথুন কাধ্যে গুহ্ন্বার যে যোনিদেশের কাধ্য 

করে ইহা ত” গল্প নহে? অনেক ব্যক্তি তাহাদের বেশী বয়সেও, 
মলমূত্রাদি কার্যে যে যৌনআনন্দ পাঁওয়া৷ যাঁর তাহা ম্বীকার 
করিতে পশ্চাৎপদ হ'ন না । ছেলেরা একটু বড় হবার পর অনেক 
সময় শ্বীকার করে ও ত্র সব আনন্দের কথ! প্রকাশ করে। 

অবশ্ত এ কথ! সত্য যে শিশুর যৌনজীবনটা অশ্বাভাবিক যৌন- 
জীবনের সঙ্গেই ধর্তব্য। আমি পূর্বেও অনেকবার বলেছি এবং 
এখানেও বলছি যে, ষে সকল যৌনকাধ্যের মধ্যে জন্মদানের ইচ্ছ। 

বা ক্ষমতা নাই, তাহাই “অস্বাভাবিক যৌনক্রিয়ার” মধ্যেই ধর্তব্য। 
গ[)19 19 8০609115619 071911018 05 110), আও 

00059 ম15901292 ৪, *9930091 8,061৬165 18 70997597361 

10 990৮76৪1002 90008061012 1) 169 8108 800 

70078098 119 86691010906 0৫ 87818080101 1107 

09781009781”, এ জন্মদান ক্রিয়াটার অনুপস্থিতি যেখানে 
থাকিবে, ঘেই যৌনক্রিয়াটাই “অন্বাভাবিক ও ত্তবণ্য যৌনক্রিয়া 
বলিয়া! ধরিতে হইবে । 

শিশুজীবনে যৌনভাঁব গঠিত হয় তাহার নান! মানসিক ও 
বিবেকপ্রন্থত জ্ঞানাদির সহায়তায়। তাহার উক্ত ম্বরভূত 
জ্ঞানও 39610 দ্বারা গঠিত যৌনইচ্ছাদির তি সাধন করিতে 

তাহার নিজিদেহ বা অন্তান্ত বাহ্িক বস্ত বথে্উ সাহায্য করে। 

নিজদেহ মধ্যে তাহার জননেক্দ্রিয়টী অতি সন্বর এ কার্যে প্রধান 
আনন্দপ্রদ যন্ত্ররপে তাঁহার নিকট ধর! দেয়। অনেকের নিকট 
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স্. সি লসিপিসসি লীস্িক্সিতে সত এস্টি পাস সি সিটি রাছি তাস লাস পিসি সি পাসি ানপসস্সপিসিসি স৯ পোপ সরা সিসি সিসিক রাসসিাসটিসসি_ ০০৯৮ তানি 5৯ ৫৯ তেসসসিাসিসিতাছি লসি পাস পিল 

নিজদেহে বা নিজ জননেক্ত্রিয়ের মধ্যেই যৌনক্ষুধার তৃপ্তিলাভ, শিশু 
বয়সে মাতৃস্তন্ত পাঁনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া পরিণত বয়সেও 
সমানভাবে চলিয়া থাকে। যুবাবয়সে হস্তমৈথুনের দ্বারা যৌনম্থথ 
পাওয়া খুব বেশী সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যেই অভ্যাসে পরিণত হয়; 
ধী সময়কার এই ব্যাপারটাকে ০208019207 ০0 71909998185 বলা 

হয়ে থাকে । কিন্তু শুধু যুবাবয়সে নহে ক্রমে ক্রমে এ অভ্যযস 
প্রৌঢত্ব ও বার্ধক্যের সীমাও পার হইয়া, অপ্রতিহত বেগে আজীবন 
ধরিয়! চলে ॥ 

কিন্ত শিশুজীবনে যৌনসম্বন্ধে চিন্তা, কল্পন। ও কৌতুহল কেমন 
করিয়া! জন্মিরা থাকে তাহাও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে এক অতি 

চিন্তার বিষয়। শিশুজীবনে যৌনকৌতুহল উৎপত্তি হয় এমন কি 
অনেকক্ষেত্রে ৩ বৎসর বয়সেরও পূর্ববে। ফ্রয়েড বলেছেন 

যে 70205706119 59308] 00199165 ৭098119 ৬০] 98৪,]15 

৪012)86110688 1066076 05৪ (7170 %9৪9:. এ কালে শিশু- 

জীবনে পুং ও স্ত্রীলিঙ্গ সম্বন্ধে পৃথক ধারণ! থাকে না ; বালক শিশু, 

তাহার ন্যায় সকল শিশুর মধ্যেই পুংলিজটার অস্তিত্ব অনুভব করে ; 
তর সময় ষদি এ শিশু দৈবাৎ কোনও ক্ষুদ্র ভগ্ীর বা খেলার সঙ্গিনীর 

যোনিদেশটার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেঃ তাহলে নে উহা 

তাহার দৃষ্টিবিত্রম বলে ভাবে, যেহেতু মানুষের মধ্যে তাহার মত 
এ লিঙ্দেশটা না থাক! 'তাহার নিকট আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে। 
কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে দেথে যে সত্যই তাহাদের মধ্যে অপর একটা 
অন্ধুত অঙ্গ আছে এবং এই সত্যজ্ঞানের তীএ বিভৎসতায় 
বালকশিশু ভীত ও স্তম্ভিত হয়ে পড়ে ও এই জ্ঞানলাত হইতেই 
তাহার মনোরাজ্যে এক অভিনব চাঞ্চল্য ও ন্নামুরাজ্যে এক হ্রস্ত 
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ঝটিক! প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে। মনোবৈজ্ঞানিক বলেন 
যে--79 000098 80097 6179 001011100০৫ (189 

0096701007% 007719192, 10101) আ1]] 0185 91101) & 

18789 087৮ 10 60৪ 10710796100 01 1019 ০1)8,8,069] 

509 79101891778 119816155 8200 016 1018 291170819 

19 18119 111) 800 01 1119 15919097098 1179 ০০1)98 

00097 &081610 67:9860606.৮ সুতরাং এইখান হইতেই 

ভবিষ্যতের যাবতীয় মনোবিশৃঙ্খল! ও ন্নাযুবিকারের বীজ প্রথম 
প্রোথিত হইতে আরম্ভ হইল । 

শিশু-বালিকাদেরও এই অবস্থার বিভিন্ন স্তর আছে। বালিকারা 

তাহাদের ছোট ছোট ভাইদের বা খেলার সাথীদের মধ্যে একটা 
অপরূপ যন্ত্রের দেখা পায় এবং বালকের লিঙ্গটী তাহাদের মনে 
এক অতিনৰ চিন্তার ধারা আনয়ন করে। তাহাদের &ঁ অমূল্য 
অদ্ভূত অঙ্গটী না থাকার জন্য তাহারা মনে মনে খুবই ক্ষুব্ধ হয় 
এবং এমন কি তাহারা এঁ সুন্দর অঙ্গটার অধিকারী বাঁলক- 

বুন্দকে মনে মনে হিংসা করতে থাকে । এইরূপে, অনেকক্ষেত্রে 
রমণীদের ভবিষ্যৎ জীবনে, দারুণ মনোবিকারে মধ্যে তাহাদের 
পুরুষ হইবার ইচ্ছা, এবং এমন কি পুরুষের ন্যায় ব্যবহার করিবার 
কাঁমনা দেখা! দেয়। এপ্রকার ,9579815 রোগিণীর আদি ইতিহাসে 
এই বিশিষ্ট মনোভারের পরিচয় নিশ্চয় পাওয়া যায়। তাহ 
ছাড়া, বালিকার তগাস্থুর বা ০118079টা দৃশ্ততঃ তাহার শিশু 
সাথীদের লিঙ্গটার সমতুল্য । এই ভগান্কুর বা ০1180:18, নারীদের 
মধ্যে যে অদ্ভুত যৌন-উত্তেজনা ও শাস্তি আনয়নে সমর্থ তাহার 

প্রথম নিদর্শন এই অতিবালিক! বয়সেই পাওয়! যায়; তাহারা 



১৪৪ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
পা স্পিসিস্িনিস্িস্সিরিসসি ৯ পিক সিপস্সিল পাপী সি সিন সির পিন সপ পি সিিসটিলাসিসসিতি তাস সি বাস্সিলিত ক উত্স সসিাস্সিরিস্মিতা স্পা সরসি প্ সিসি পাস পস্ি্িিাি পাস্তা তিতাস ঠা সি ব্রি লাস্ট 

এই সময়ে উক্ত ক্লিটোরিসটীকে সামান্ত স্পশ করিলেই এক সম্পন্ন 

ও চাঞ্চল্য শিহরণ অনুভব করে। ক্রমে ক্রমে সমুদয় যোনীদেশটাই 
তাহাদের নিকটে এক অভূতপূর্ব সুখ প্রদানের যন্ত্ররূপে দেখ দেয় 
এবং কখনও বস্ত্র চাপে, কখনও বাহৃত্রবাদির স্পর্শে এবং কখনও 
ব! স্বীয় অন্ুল ইত্যাদির দ্বারা সে এই অব্যক্ত আনন্দ লাভ করিবার 

চেষ্টা করে। 

তারপর, শিশুজীবনে যৌনকৌতুহল জাগাইয়৷ তুলে জন্মদান ব! 
প্রসব ব্যাপারের নূতন সমস্ত। | সেই অতি বিখ্যাত 77700% 

15777 ব্যাপারের মূলেও এই একই সমস্ত। বর্তমান। প্রথম 

প্রথম এই প্রসব ব্যাপারটাকে শিশু মোটেই ভাল নজরে দেখে ন! 

যেহেতু ইহা ছ্বারাই আবার এক নূতন অতিথির সমাগম হবে 
এবং তাহান্ন সর্ববিধ স্লেহভালবাসা ও আহারবিহারের মাঝে সেও 
একভাগ দাবী করিবে। প্রথম প্রথম 'সে আদপেই বুঝিতে 
পানেন| কি করিয়া এমন হয়? কি করিম্বা নূতন শিশুর আগমন 

দেখা দেয়? বযস্থ ব্যক্তিরা নানাপ্রকার মিথ্যা কথা ঘ্বারা 

তাহাদিগকে নিয়ত ভুলাইতে চায় ; কেহ বলে আকাশ হতে স্বরগদূত 
এসে তোমার মায়ের কোলে এইটীকে দিয়ে গেছে। ইংরাজর! 
ছেলেকে ভোলান এই বলে যে 96০1 01088 609 75198 ; 

কিন্ধ বালকের মনে এসকল রূপকথা স্থান পায় না; সে নিজে 

নিজেই এ সমস্তার সমাধানে ব্যস্ত থাকে অথচ তাহার অপরিপুষ্ট 
জ্ঞানের দ্বারা সে সমন্তার সমাধান সম্ভব হয় না। সে কখন 
ভাবে বে খাচ্ছদ্রব্যের সঙ্গে বিশেষ কোনও দ্রব্য আহারের ফলেই 
শিশু জন্মগ্রহণ করে, কারণ তখনও সে জানে না থে কেবগমাত্র 
স্্রীলোকেই গর্ভধারণ করিতে ও.প্রসব করিতে সক্ষম । সে যখন এ 
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শি পোস্ট পাটি পাস লী ও সি এ পাস এসি পাস লা পি পাস্টিপিস্সিপসটি পস্টিপাসিপসসিরাসটি স্টপ রাস্সিপসমিএা সি এসিসিএ সপ রা তি পতি স্লিপ সিতিসি ০ শসা পসরা ৯ ১ পাস্সিনরি কান বী িলাস্ছি লিলা সিছি। পতি পাস্টিি ২৯ 

কথাটা বুঝতে পারে তখন “আহারের ধারা গর্ভ হওয়া ও প্রসব 
করা” কথাটী তুলিয়া বায়। আরে! পরে সে বুঝতে পারে যে 

জন্মদানের ব্যাপারে তাহার পিতা জড়িত আছেন । কিন্ত 

পিতার কোন কাধ্য দ্বারা মাতার গর্ভে পুত্র জন্মে তাহ! সে 
তখনও স্থিরনিশ্চয় করিতে পারে না। যদি েবাৎ সে কোনও 

দ্রিন তাহার মাতার সহিত তাহার পিআর যৌনক্রিয়া দর্শন করে 

তখন সে ভাবে যে মা ও বাবার মধ্যে বুঝিবা যুদ্ধ আরম্ত 
হইয়াছে এবং বাবা মাকে আহত ও পরাজিত করিতেছে-- 
এইখানেই ভবিষ্যৎ অস্বাভাবিক যৌনজীবনের প্রথম লক্ষণ 
দেখ দেয়; %38019610  1018001/0900101 ০06 ০০0168৪" 

এইখানেই প্রথম, মানবের মনে অস্কুর প্রোথিত করে এবং ভবিষ্যৎ 
অস্বাভাবিক যৌনক্ষুধার মধ্যে অনেকেই তাই প্রিয় হাতে লাঞ্ছিত 
ও আহত হয়েই অভ্ভৃতপূর্ব্ব যৌনস্থথ অনু করে। কিন্ত তখনও 

সে, এই কাধ্যটার দ্বার! যে জন্মদান হয় তাহা কোনও মতেই বুঝিতে 
পারে না। আরো পরে সে বুঝিতে পারে যে পুংজননেক্দিয়টা 

জন্মদানকার্য্যে বিশেষকোনও কাধ্যসম্পাদন করে, কিন্তু সে কার্যটা 
যে কি, কেমন করিয়া কি করিতে হয়, তাহা সে কোনও মতেই 
বুঝিতে পারে না যেহেতু পুংজনলেন্দ্রিয়টা তাহার নিকট কেবলমাত্র 

প্রশ্রাব করিবার যন্ত্র বলিয়। বিদ্রিত রহিয়াছে । কিন্তু শিশুর! এই 
জিনিষট! বরাবরই জানে যে পেটের মধ্যেই শিশু জন্মগ্রহণ করে 
এবং বাহে নির্গত হওয়ার মতই শিশুও নির্গত হয়। এইরূপে বাহে 
প্রত্রাবক্রিস্থার সঙ্গে শিশুদের মনে একট। অস্বাভাবিক যৌনইচ্ছা 

জড়িত হতে দেখা যায় এবং ইহাই ক্রমে তাহার মধ্যে 0:0188018 
এবং 0007:01858018, বূপে প্রকাশ পায় । ৃঁ 

১৩ 



১৪৬ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
স্িঠাস্পিসি্াস্পি উ্পাস্তি তি তি সিস্টিলিস্জিপাস্টিলাটি লাস পাস পাটি পসছি ত সস শপ স্পিরাজিপাছিল তির 

বৌনকাধ্যের মধ্যে যেমন্ স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক ছুইটা বিভিন্ন 
শ্রেণী আছে এবং যে কাধ্যের দ্বারা জন্মদান করা হয় তাহাই 
স্বাভাবিক যৌনকাধ্য, এবং যে কাধ্যের সঙ্গে জন্মদানের কোনও সম্বন্ধ 
নাই তাহাই অস্বাভাবিক যৌনকাধ্য, এমনকি তাহা যৌনকার্ধ্যই নহে, 
এইরূপ যে মত সাধারণতঃ প্রচলিত আছে, যৌনবিজ্ঞানে ও 
মনোৌবিজ্ঞানে এ শ্রেণীবিভাগের কোনও মূল্য নাই। সাধারণতঃ 
লোকে 59398] বা যৌন জিনিষটাকে £চ১9160,101776 6০ 

1910::00006801)” বা! জন্মদানক্রিয়ার সহিত এক করিয়া দেখে, 

তাহারা জননেন্ত্রিয়ের পরম্পর মিলন ইত্যাদি ক্রিয়াকেই যৌনক্রিয়। 

বলে অভিহিত করে ; কিন্তু মনোবিজ্ঞানে বা! যৌনবিজ্ঞানে 'জন্মদানক্রিয়া” 
বা এমনকি জননেন্দ্রিয়ের অসংযুক্ত ক্রিয়াকেও “যৌনক্রিয়া” বলিয়া 
জানিতে হইবে এবং সেইজন্ঠই ফ্রয়েড বলিয়াছেন “7 ৮16৬ 0 

59200 ৪101)9 জা ৪১29 309010190 17 100817009,1071)6 00৯৮ 

88308110580 6109 29017090006559 01)06101) ৪7৪ 380 

10912610891, 107 61095 0109. 8200 91] 80307:6 6109 910 

01 :90:0000610 ? 

কিন্তু অস্বাভাবিক যৌনকাধ্যগুলিকেও কেন প্রকৃত যৌনক্রিয়া 
মধ্যে ধরিতে হইবে তাহার নির্ণয় করিতে যাইলে প্রথমেই আমাদের 
চক্ষে পড়িবে যে অস্বাভাবিক যৌনতৃণ্ডিলাভের মধ্যেও, প্রকৃত ও 
স্বাভাবিক যৌনক্রিয়ার পর যে ০0788927 ও রেতঃপাত ঘটে এবং 
তদ্ধেতু যে আলম্ত, শাস্তি ও আনন্দ আসে, ঠিক সেই ০7£8910১ 

রেতঃপাত ও যৌনতৃপ্তির আগমন হয়। বর ব্যক্তিদের অস্বাভাবিক 
যৌনপ্রক্রিয়াদি মধ্যে ঠিক প্ররুত যৌনসহবাসের মত শুক্রপাত 
ঘটিয়া থাকে, কিন্ত শিশুদিগের মধ্যে শুক্রগঠন না হওয়া হেতু 
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৯৪ পাম্প ১ তািলাি্াটি 2 ৬ পরি পসি পাস্টি পোস্টটি পাচ পোস্ত সিাসিপাসছিলাস্টী সিপাস্সিাসিপসিপাস্টিাস্ি ০টি এসসি পঠিত স্মিনিসি পলিসি তি 

ঠিকমত শুক্রপাত না ঘটিলেও টিক সেই ধরণের আনা ৃ ্ দেখা 
দেয়। এই কারণেই শিশুদের এ কার্যের পর মুত্রত্যাগেচ্ছা বা 

প্রক্কত মুত্রত্যাগ হইয়া থাকে । 
যৌন অস্বাভাবিকতার স্বরূপ সম্বদ্ধে বলিতে হইলে ইহাঁও বলিতে 

হয় যে অতি স্বাভাবিক যৌনক্রিয়ার মধ্যেও অশ্বাভাবিকতার কোনও- 
না-কোনও স্পর্শ আছেই আছে। চুষ্বন, ক্রিয়াকেও অস্বাভাবিকতার 
মধ্যে ধরিতে হয় কেনন! ইহার! ছুইটা বিভিন্ন জননেক্ছিয়ের সংমিলন 

নহে, ইহা ছুইটী একই আনন্দবিধায়ক ইন্দ্রিয়ের সহমিলন মার 3 

কিন্ত “চুগ্বন”কে এ জন্ত অস্বাভাবিকতার মধ্যে ফেল! যায় না, 
যেহেতু প্রিয়প্রিয়ার চুণ্ধন কার্ধাটীকে 729:597:89 বা৷ “অস্বাভাবিক 

যৌনকাধ্য* বলিয়া ধরিলে, স্বাভাবিক যৌনকাধ্যের পনেরো আনাই 
অন্বাভাবিকতার মধ্যে চলিয়া যায়। কিন্তু “চুম্বন” প্রকৃত পক্ষে অতি 

সভ্যতাস্থচক যৌননিদর্শন। 

কিন্তু চুম্বন কাধ্যটাও স্থল বিশেষে অস্বাভাবিকরূপে প্রকাশ পায়। 
অনেক নরনারী চুম্বনের দ্বারা এতই যৌনক্রিয়ায় উত্তেজিত হয় যে 

তাহারা শুধু চুহ্ছনের দ্বারাই প্রকৃত সহগমনের সখ অন্থভব করে-_ 
এমনকি চুম্বন করিতে করিতেই তাহাদের ০78597 ও রেতঃপাত 

ঘটে ও যৌনউত্তেজনার পরম পরিতৃণ্ডিসহ স্বর্গীয় শাস্তির পরশ পায়। 

এইখানেই “চুম্বন” কার্ধযটা প্রক্কত অস্বাভাবিক যৌনক্রিয়া রূপে 
বিবেচিত হইবে । আবার কোথাও দেখা যায় যে শুধু দর্শনের দ্বারা, 
এবং এমন কি স্পর্শের দ্বারাও কেহ কেহ অভাবনীয়রূপে যৌনউত্তেজ্না 
ও যৌনআনন্দ অনুভব করে ; কেহ কেহ বা দারুণ উত্তেজনার সমক্বে 

কামড়াইয়। থাকে বা চিম্টি কাটে; নারীর স্তনম্র্প বা ভগাস্থরের 
বর্ষণে অব্যক্ত যৌনউত্তেজনা আসে; কিন্তু এই গুলিকে স্বাভাবিক 
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2 ৯৮৫ পিসি জা তত 

যৌনক্রিয়া হইতে বাদ দিছে বাকী কি থাকে? ? তাই ২ ফ্রয়েড 
বলিয়াছেন 4:8৪0797) 1৮ 0909010799 20018 800 10079 0198, 

61590 1580 18 99991786191 6০ 61)9 09597810785 1198, 

06 1 605 0591 869010108 01 0109 99301 8100, 006 

1 619 7:9019,091092)6 01 61) £917168,119,, 1106 21 95৪ 

991) 118 6119 59715610758 1 6155 0036০96, 006 ৪০191 

1) 6109 27:011/51097695 101) 10101) 05959 09127 

61018 ১: 1091100911)60, ৪০ 60096 01719 ৪8309] 80৮ 

ভ/1)101) 99759586109 76197000619 0709055581৪ 18)90690 

৪1808981897? অস্বাভাবিক যৌনক্রিয়াদি না হইলে যখন 

স্বাভাবিক যৌনক্রিয়ার মহিমা থাকে না, চুম্বন-আলিঙ্গনাদি ব্যতিরেকে 
যখন স্বাভাবিক যৌনক্রিয়ার সম্ভাবনা অতি কম, তখন এই সকল 
অস্বাভাবিকতাগুলি যতক্ষণ স্বাভাবিকতার সাহায্য স্বরূপে কাধ্য 

করে ততক্ষণ তাহাদিগকেও স্বাভাবিকতার মধ্যেই গণ্য কর! অতীব 
বাঞ্ছনীয় । এমন কি নরনারীর জীবনে এই সব অস্বাভাবিক যৌন- 
ক্রিয়াদিরই সর্ধপ্রথমে প্রকাশ হয়, ক্রমে ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
এই সব অস্বাভাবিকতার মধ্যে কতক চলিয়া যায় এবং অপর কতক 
গুলি নতুনভাবে যোগ দেয়, এবং এইরূপ মিলিত হইয়া! এক নতুন 

যৌনক্রিয়ারূপে প্রকাশ পায় যাহার মধ্যে “জস্মাদানক্রিয়াটা? অভিনব 
ভাবে যৌনক্রিয়াকে উত্তেজিত, প্রবুদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া! থাকে । 

শিশুদের মধ্যে তৃতীয়বর্ষ বয়ক্রমের সময় হইতে যৌনজীবন আরম্ত 
হয় ইহা! এক্ষণে বিশেষ করিয়। প্রমাণিত হইয়াছে ; এ সময় হইতেই 
শিশুদের -জননেন্দ্রিয়ে উত্তেজনার চিহু দেখা যায় ১ হস্তমৈথুনের স্পৃহাও 
পরে শিশুদের মধ্যে জন্মলাত করে। এ সময় হইতেই তাহারা 
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৯ পক তি পি লা লাস্ট সে 

ত্র পুরুষ ভেদাভেদ ও সী পুরুষভেদে গ্রীতি অগ্রীতি অনুভব করে ; 

এবং এ সময়েই তাহারা ভালোবাসাবাসি করা, ঘ্বণা করা ও হিংসা 

করা প্রভৃতি বিশিষ্ট মনোভাবের পরিচয় দেয়। | 

শিশুদের ছয় বৎসর হইতে অষ্টম বৎসর বয়স পধ্যস্ত সময়টাতে 
যৌনউন্মাদনার হাঁসবৃ্ধি বিশেষ কিছুই বুঝা যায় না) এই সময়টাকে 
19697705 7911007 বলা চলে। কিস্ত তাহাদের তৃতীয় বৎসর 

বয়স হইতে যে ভাবে যৌনজীবন আরন্ত হয় তাহাতে বরঙ্কদের যৌন 
জীবনের মূলভাঁবধাঁরার সঙ্গে বিশেষ পার্থক্য থাকে না। কেবল 
একটী বিষয়েই পার্থক্য দেখা যায়--"৮ 15 0169797)81890 

০910 015৪ 196697১ 9%৪8 79  8,1199,0ড 100৬৮, 105 019 

80991709016 8, 962018 07:82012861017 01)097 6)79 

[0210080ড% 01 679 59101681 0708299 10 11195168019 

78165 01 ৪, 20975 91:88 0:09, ৪0091 09)07:99 8৪180 05 

197 1688 11969778165 11 6))9 চ1)016 1172080198.৮ কিন্তু 

এ ভাবের ষৌনক্ষুধার ক্রমবৃদ্ধি এই সময়ের পূর্বেই দেখা ঘায়। 
[ব৪57:09999 বা স্নায়বিক রোগীদের পরীক্ষা! দ্বার। মনোবিজ্ঞানের 

গভীর গবেষণায় এই যৌনক্ষুধার উৎপত্তি ও ক্রমবৃদ্ধি ধর! গিয়াছে। 
তাহ! হইলে দেখা যায় যে শিশু যৌনভীবনের প্রথম অধ্যায়ে 

€77:9-£90165] ভাব, অর্থাৎ যৌনযন্ত্রাদিবিষুক্ত যৌনউত্তেজনার 

ভাব প্রকাশ পায়; এ কালে জননেন্তরিয় হইতে উত্তেজনার প্রথম 
স্থরু হয় না, তবে গুহ্ঘারে বা ৪৪৭19610 ধরণে যৌনভজীবনের প্রথম 

সুব্রপাতি হয়; তথন পর্য্যন্ত স্ত্রী পুরুষ ভেদাভেদ ও পার্থক্য থাকে ন|। 

এ সময় যাহাকে পুরুষভাবাপন্ন বা 705901109 ধরা হয় তাহ। 

কেবল তখনকার প্রতুত্বের অভিব্যক্তি মাত্র এবং অতি শীগ্রই তাহ। 

৯ তি 



১৫০ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
৪ ৪৯৮ পাতিল পাস্পিতাস্টি্পাছি সিডি ছি সি নিত সিস্ট ছি ৩ উস ০৯, ৯ পাস্টিতপাসিপিরি পি লি িতস্সিত ১৯ ক 

“নিট রতা? সহ প্রকাশমান হয়। & সময়ে দর্শন দ্বারা যৌন , আদিল 
লাভ (90019৮01018111% ) প্রথম জানা বায় এবং কৌতুহলবৃত্তি 

শতগুণ বৃদ্ধি হয়। এ কালে জননেজ্দরিয় দ্বার! মুত্রত্যাগ, কেবলমাত্র 
জননেন্দিয় দ্বারা যৌনকাধ্যের স্বরূপ বল! যাইতে পাবে। 

এইরূপে শিশুজীবনে সর্বপ্রথম মুখবিবর যৌনকার্ষের সহায়ক 

হয়? ইহা তাহার মাতৃন্তস্থপানকালেই সর্বপ্রথম অনুভূত হইয়া 
থাকে ; তাহার পরেই তার মলমৃত্র-আীবের সঙ্গে যৌনতৃপ্তি উত্তব 
হইবার কাল, যাহাকে 9৪৭715610-8781 007856০1609 1,79190- 

09৮91071719 বল! হয় ; এবং ইহার পরেই তাহার “জননেক্তিয়” 

আসিয়। এঁসব কাধ্যে যোগ দেয়-_এঁসময়টাকে বলে 6১০ 71:59 
01 0211080৮০01 079 £910168] 20109. শিশুজীবনে “মুখবিবরঃ 

বে সর্ব-আদি যৌনযন্ত্রের ক্রিয়! প্রকাশ করে তাহ৷ প্রাচীন ইজিপ্ট- 
বাঁদীগণ বেশ বুঝিতে ন, তাই তাহার! তাহাদের দেবশিশু “হোরাসের 
শিশু-প্রতিক তিতে মুখে আঙ্গুল রাখিয়! অঙ্কিত করিয়াছে । 

শিশুজীবনেও যৌনউন্মেষের ক্রমবিকাশ আছে ; ইহা একদিনেই 

এবং একেবারেই প্রন্ফৃটিত ও পরিপরতা লাভ করে না; ধীরে 
ধীরে এবং ক্রমে ক্রমে ইহা পরিক্ফুট হইতে থাকে । ফ্রয়েড 
বলেছেন যে ৮109 চত০02-000৮ ০6 0819 09591007091) 

18 ৮106 990০0101286501) 01 &1] 0109 99309] 002810070910- 

178610069 82091 6109 0৮107805 ০01 606 £97)1651 20159 

8100, 60£961)92 10) 6181৪) 609 92701009106 0£ 

893591165 10 6109 8915169 ০06 61709 78020000159 

(02)0600.”  এই অবস্থা ঘটিবার পূর্বে যৌনজীবনের কোনও 

নিশ্চয়তা বা স্থিরতা থাকে না; কতকগুলি বিভিষ্ন ভাবধারা 
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পনি পাটি রা সর সসপাস্টি পম সি বাসস রি সি পি ভাস লি পা সসিস্সি পিস পোস্ত সস পপি লাস তো পি জাস্টিস এ ও পাস পা ৯০৯ লী পিতা সিসপীলিস্টি তে পাস্িটি সি তসসিলসিরাসিপাস্টিাসির লি 

যৌনভাব গঠিত হয় এবং প্রত্যেকেই ০72%7) 7019895:9 অগ্ভুভব 

করার জন্ঠ ব্যস্ত থাকে। যৌনভীবনের এই বিকাশের সম্যক 
পরিচয় লাভ করা, যৌনব্যাধি চিকিৎসায় অথবা! শ্নায়বিক-রোগ 

চিকিৎসায় আমাদের অবস্থকর্তব্য কর্ম । 
যৌনজীবনের উন্মেষকালে যৌন-উত্তেজনাহেতু আমরা অপর 

একটী বস্তর সন্ধান পাই; একজন মে অপরজনকে আঘাত করে 

যৌনস্থথ পাইতে চায় (981877 ), একজন সে অপর কোনও 

দ্রব্য দেখে যৌনআনন্দ বোধ করিতে চায় (81506021118 ), 
শিশু সে মাতার স্তনের বোটায় মুখ দিয়ে আনন্দ পেতে ব্যাকুল 
হয়। ক্রমে সে মাতৃস্তন্ত পরিবর্তে স্বীয় অঙ্গুলি চুষিয়া আনন্দ 
পাইতে চাক, এবং এইরূপে সে বাহিরে অপর বস্তুর সন্ধানের জন্ত 
ব্যাকুল ও ব্যস্ত থাকে । 

এইভাবে অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমে শিশু াতৃনতনটার পরিবর্তে 

মেই স্তনের অধিকারিণীর প্রতিই অনুরক্ত হয়ে উঠে এবং তাই 
তার মাঁতাই তাহার নিকট আদিভালোবাসার বস্ব। এই খানেই 
সেই আদি রহম্তয বা “৮0৪ ০971003 ০০111)195 জমস্তার উদ্ভব 

হইল। এই ০৪৫109 90700192 সমস্যার মধ্যেই কত স্নায়বিক 

রোগীর রোগের বীজ প্রোথিত আছে তার আর সীম! নাই এবং 
মনোবিজ্ঞানের ইহাই একটা সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তার বিষয় হইয়৷ আছে। 
এই ০901]15 601019স জিনিষটাকে সকলে ঠিকমত বুঝিতে 

না পারিয়াই অযথ! ইহার নিন্দাবাদ করে ও ইহাকে কুৎসিত ভাষায় 

অঙ্কিত ও ত্বণ্যভাবে চিত্রিত করিবার প্রয়াস পায় । 

001053 ০০:2019স সম্বন্ধে একটু বল! ভাল। গ্রীকৃদের 

ধ্মগ্রন্থে “ইডিপাস্, নামে এক রাজা! ছিলেন; তাহার উপর এই 
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ছি পাস পি বাস উিিতিভা পপ ই লানদিপাসটিপস্সিতী ৯৮ সিসি পাতি তিপিস্লিরিসসস্পস্িিসপাসপাস সি সস পাস রিপা এ পাস্পিস্সিি পিসি সিসি পেস্ট তীসিল্িসি চিত পালি 

দৈববাণী হ্ইন যে তাহার ছারা তাহার পিতা! নিহত হইবেন এবং 
তাহার মাতাকে সে বিবাহ করিবে । এই ভীষণ ও অত্যন্ভুত দৈববাণী 
শুনিয়া ইডিপাস্ অতিমাত্রায় কাতর হইয়া! পড়িল এবং এ দৈববাবীকে 
বিফল করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টায় রত হইল । কিন্তু দৈববাণীই 
সত্য হইল এবং যখন ইডিপাস্ দেখিল ষে সত্যই সে অজ্ঞানতাবশে 

তাহার পিতাকে নিহত করিয়াছে ও তাহার নিজ জননীকে বিবাহ 
করিয়াছে তখন সে তাহার চোঁখ অন্ধ করিয়া দিল। ধর্মগ্রন্থ 

হইতে এই ঘটনাটী অব্লম্থনে সোফোকুস্ (5001790195 ) একটা 

বিয়োগান্ত নাটক লিখিয়াছিলেন ; উহাতে দেখা যায় যে ভ্রান্ত ও 

সুগ্ধা জননী জোকাষ্টা (০০85৪. ) তাহার পুত্রস্বামীকে কিন্ধপ 

ভাবে তত্রানসন্ধান হইতে নিবৃত্ত করিতেছে । জোকাষ্টা নবস্বামীকে 
বলিতেছে যে তাহার সন্দেহ বাঁ ভয় করিবার কিছুই নাই-- কত 
পোকেইত স্বপ্নে তাহার মাতার সহিত সহবাস করিতেছে ! কিন্ত 
সে সব স্বপ্ন-হ্বপের আর মূল্য কি? কিন্তু আমাদের মত 

মনোবৈজ্ঞানিকদের নিকট স্বপ্ন যে কত মুল্যবান জোকাষ্টা তাহার 

কি বুবিবে? 
অনেক স্নায়বিকরোগীচিকিৎসায় দেখা যায় সে যেন কতই 

পাপ করিয়াছে--এইরূপ অসংখ্য কাল্পনিক পাঁপকাধ্যের ভয়েই 
সে কাতর; তার রক্ষা নাই, তার মুক্তি নাই, সে ভগবানের দয়! 
পাবে না, এমি সব বিভৎস চিন্তায় সেই উন্মাদের দিন-রজনী 
অতিবাহিত হয়। উপরোক্ত “০90808 ০0100192 এই জিঙ্ঠতার 

মূলে আছেই আছে। পণ্ডিতপ্রবর ক্রয়েডও বলেছেন [5১979 
18 280 009991919 ৫০90৮ 605৮ 029 ০: 605 7008 

1310250৮ ৪800708৪ ০ 606 891008 01 £0118 0008 
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৪০ 91691) 17021591068 09070610 10800189 19 6০0 1709 

10000 10 61১9 09017)08 ০0০0217019৮ তিনি ১৯১৩ ত্রীষ্টাবে 

তাহার বিখ্যাত পুস্তক ৮0691 800. 17৮০১ নামক গ্রন্থেও 

লিখিয়াছিলেন যে সমগ্র মানবজাতির যে পাপের ধারণা হইতে 
মানবধর্ম ও নৈতিকতার উত্তব হুইয়াছে তাহাই স্ষ্টির আদিম 
প্রভাতের উক্ত ০901703 0017719 সমস্তার সহিত সুজড়িত। 

শিশুজীবনে *০917)59 ০০০119193 আলোচনা কবিতে যাইলে, 

মনোবিজ্ঞানের বিশ্লেষণে এই ধরা পড়ে ষে ক্ষুদ্র বালক তার 
মায়ের প্রতিই অতি অন্ুরক্ত--মাকে সে একদণ্ডও ছাড়তে চায় 

না, তার পিতাকে সে মাতার অংশীদার হিসাবে অপছন্দ করে, 

পিত! যখন তাহার মাতাকে আদরযত্বাদি করে তাহা সে সঙ্থ 

করিতে পারে না এবং তার বাবা সরিয়া যাইলেই তার মহা! আনন্দ 
হয়। সে অনেক সময় কথার দ্বারাতেও তাহার মনের ভাব প্রকাশ 

করে এবং এমন কি তার মাকে বিবাহ করিবার প্রতিশ্রুতি দেয় । 

ইহা পূর্ববোস্ত ইডিপাসের মত না হইলেও অনেকটা সেই ধরণের 
বটে। অনেক শিশু মাতার সহিত আরে! বেশী অগ্রসর হয় ও 

ঘনিষ্ঠতার প্রয়াস পায় তাহা অনেক মাতাই স্বীকার করেন। 
শিশু রাত্রে মায়ের কাছে থাকিতে চার, মায়ের কোলেই উঠিতে চায়, 
মাতার বস্ত্ত্যাগের সময় অনিমেষনয়নে তাকিয়ে থাকে এবং 

এমন কি শিশু-শ্বভাবনস্থুলত যৌনভাবও প্রদর্শন করে; অনেকে 

ৰলেন মাতাই শিশুর জন্মদাত্রী, রক্ষাকত্রী ও পালনকত্রী, মাতাই 
ক্ষুদ্র শিশুর আহার-বিহারের জন্ সতত চেঠিত তাই ক্ষুদ্র বালক 

মায়ের প্রতি অধিক অনুব্ক্ত। কিন্ত, জ্রয়েড বলেছেন-_ 

“০০৪৩০৬91106 ৪0030 1206 09 007£06৮62 6088 ৪ 
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6৯ লি টি উপ সিসি কস্ট পো উলা তিল ৮৯ লাস্ট পাস্তা পা শীষ টিসি বাসটি ডি এ দিক তি পাসছি তলা লাল পা পাছিল সিসি পাসি৫৯০৫ সি তিন ঠাসিতা ক 

1006197 1০০%ও বির ৪ 11609 চিনির হিটার 

17) 6179 91719 9 আ161)0176 0:০000108 (1019 80906 3 

৪00 61786 91691) 9200081) 8 19609798892] 5198 

11) 1897 20) 6০9৮1৩00609 005৮ আ1600 

৪1009901706 17) 11017866189 8910) 10010768700 21 

1019 9598 8৪ 0108 12000901675 অর্থাৎ মা শুধু পুত্রকে নহে 

কম্ঠাকেও একইভাবে প্রসব করেন, লালনপালন করেন ও ভালবাসেন 
কিন্ত কন্তা মায়ের প্রতি এসকল ভাব দেখায় না ; আবার পিতাও 

পুত্রের জন্ত কতো কিযে করেন তার হইয়ত্ব! নাই কিন্তু তা সত্তেও 
পিতার উপর পুত্রের তীমত ভাব আদৌ উদয় হয় না। শ্রতরাং 
তর্কাতফিব দ্বারা এই জিনিষটাকে উড়াইয়৷ দেওয়৷ চলে ন|। 

কন্তানদের বেলায় ঠিক ইহার বিপরীত ঘটনা দেখিতে পাওয়া 
বর, কিস্তু 499২-0:96975200৪১ অর্থাৎ বিপরীত যৌনআকর্ষণ 

তাহার মুগেও ঠিক বর্তমান থাকে । মেয়েরা পিতার প্রতি 
অত্যধিক অনুরক্ত হয়, বাপের নিকট তাহার মাতার 
উপস্থিতি মোটেই তাহার নিকট গ্্রীতিকর হয় না, বাপের 

প্রতি স্নেহুভাবভালবাসার তাহার আর সীমা থাকে না। 

পিতাও কন্তার প্রতি বেশী ন্ষেহপ্রবণ ও অন্ুরক্ত হয় 

যথায় অনেকগুলি পুত্রকন্তা থাকে তথায় ইহা প্রায়ই দেখা 

ধায় যে পিতা পুত্রগণ অপেক্ষা কন্ঠাদিগকেই বেশী ভালোবাসেন । 
আমাদের দেশে ইহার এই একটা মীমাংসা! করা হয় যে, 
যেহেতু কন্ঠা বড় হইলেই চিরদিনের মত বাপের বাটা ত্যাগ 
করিয়া শ্বশুর বাটা চলিয়া যাঁর তাই তাহাদের উপর 

বাল্যকাল হইতেই পিতা অত্যধিক অন্থুরক্ত হনং কিন্তু ইহ! 
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আক অর্পা লাস্ট পাস্টি 7 পাটি সিস্ট এ ৯ এক্সিলিটিলী দোসর ৯ ৯.৫ পিসিল জি পাটি লীখি পিটিসি বাদিসছিলসটিিস্ছিল সি সিসি এ ৬ প্রি সিরা পস্টিিিবটিসছি লাস সপিগাসসিলা 

মনকে সাতবনা ও গ্রবোধ দিবার উপযুক্ত হইলেও মনোবিজ্ঞানের 

(1795 01)0-82915915 ) কাছে ইহা সতা নহে। এইখানেও 

আমার পূর্বোক্ত 0301789 0০207919% সমস্তার উদ্ভব হইয়াছে । 

পিতামাতা উতয়েই ী সমস্তা অধিকতর জটাল করিয়া তুলিয়াছে। 
ফ্রয়েড বলিয়াছেন *[,9৮ 9৪ 006 1] %০ 80 02৪ 

[79091815618 09,915 61891089159 ৪:৮ ৪ 

0901816 87019205 1000. 6106 ৪৬78109101106 ০1 60৩ 

(07011008 0070019 12 2 01)110, 105 61)9100991599 

01107106€ 60৪ ৪9 8৮628006101 51198 61979 18 

[0078 6087 0209 00110; 609 861)97 10 92 

010101868,18019 10807067 10791918 118 11661909165 
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61১8 ৪০21.” কিন্তু এইখানেই ইহার শ্যে হয় না; ক্রমে যখন 

আরো সস্তানসম্ততি জন্মগ্রহণ করে তখন 0591789 002070193 

ক্রমশঃ 89001] 001701935: হয়ে পড়ে । এই সময় শিশুর! এই 

সকল নবজাত শিশুদিগের উপর বড়ই রাগ ও ত্ব্ণা প্রকাশ করে 
এবং বাতে তাঁহার! না থাকে, যাতে তাহাদিগকে আর দেখিতে 

পাওয়! না যায়, যাতে তাহারা মা বাবার ক্রোড়ে না যাইতে 
পারে এই সকলের জন্য শিশু মনে মনে অতি গতীর কামনা 
করে। শুধু মনে মনে কেন অনেক সমর তাহার! প্রকাশ্েই 

ছোট ভাইবোনের প্রতি এইরূপ অধথ! ব্যবহার দেখিয়ে ফেলে 
এবং কখনও তার গলা টিপে দেয় ও কখনও দোপন| হইতে 
তাকে ফেলিয়া দিতে চায়। শিশুদের প্রতি শিশুর বন্প্রকার 
অত্যাচারের কথা আছে এবং সমস্তগুলিই তাহার প্রতি বিজাতীয় 



১৫৬ _যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
আসি পিতা শা জপী চর তি ৯ সিসি পাস সি ২ সিতাস্টিতপাস্টি্পী আতর্টি পিসি সত্তর উরি ও পা পিসি ৬ বাসস তা পাি তা. 

হিংসা, দবেয ও অন্ুযামূলক। যদি দৈবাৎ এ কনিষ্ঠ শিশুটার 
মৃত্যু ঘটে এবং সত্যসত্যই এ অপ্রিয় নবঅতিথিটাকে মৃত্যু 
তাহার কাছে সরাইয়! লয় তখন আবার উক্ত শিশুর মনে অপর 

এক অভাবনীয় পরিবর্তন দেখ। দেয়। পুনরায় দ্বিতীয় শিশুর 
জন্মগ্রহণকালে, মা ষখন নূতন অভ্যাগতটাকে লইয়া সম্পূর্ণ পৃথক 
থাকিতে বাধ্য হয়েন তখন এ শিশু মায়ের উপর এক অভিনব 

ক্রোধ অনুভব করে এবং এ কাধ্যের জন্য মাকে সে ক্ষমা করিতে 

চায় নাঃ ভবিষ্যতজীবনে আমরা অনেকস্থলে পুত্রের ষে মাতৃবিরোধী 

ভাব দেখিতে পাই এইখানেই তাহার প্রথম হুত্রপাত; মাতৃবিদ্রোহী 
বুবক বা প্রোছের আদিম বাল্য ইতিহাস এই বিষম ভাবের সহিত 

জড়িত--ইহা মনোবিজ্ঞানের হুক বিশ্লেষণ দ্বারা আমরা এক্ষণে 
বিশেষভাবেই অবগত আছি। ূ 

কিন্তু শিশুদের প্রতি শিশুদের এইরূপ বিজাতীক় দ্বণা ও ক্রোধের 
শীঘ্রই আর একপ্রকার পরিণতি আছে; যখন তার! ক্রমশঃ 

বড় হইয়া উঠে তথন এই হিংসান্বেষের স্থানে ভালবাস! জন্মে । 
বালক তখন বালিকা বোনটাকেই খুব বেশী ভালবেসে ফেলে এবং 

তাহার পূর্বোক্ত কারণে অন্তায্কারিণী ও অবিশ্বাসিনী মায়ের 
চাইতে নিজের বলিয়া মনে করে । বর্দি ছোট বোনটার অনেকগুলি 

ভাই থাকে তখন সেই বালকশিশুদের মনে বালিকাতগ্রীর ভালোবাসা 

লাভের অস্ত পরস্পর এক শত্রুতা ও প্রতিযোগিতা দেখা দেয় 
তবিষ্তাৎ জীবনে পরিণতবয়সে ভ্রাতাত্ ভ্রাতায় এত যে গভীর বিরোধের 
সমন্তা আমাদের গাহ্স্থ্যধন্মকে ও সংসারসমান্গকে ব্যতিব্যস্ত 

করিরা৷ তুলিয়াছে তাহার বিষময় বীজ বালকদের এইসময়ে মুকুনিত 

অন্তরে প্রথম প্রোথিত হইয়া থাকে । এদিকে কল্ঠারও পরিবর্তন 



শিশুজীবনে যৌনাম্থাভাবিকতা ১৫৭ 
আসিনি পিলাসিপাসিপি তি পিছ এ ৪টি পতি এসির পিস্টিসিবাির পিটিসি রসি স্টিল তাপস প আপস সাত পপ 

হতে থাকে, কন্তারা৷ একটু বড় হইলেই পিতা আর. তাকে! তাহার 
শিশুকালের মত আদরন্নেহুম্বন ও বক্ষে গ্রহণ করেন না; ফলে 
তাহার কুশুমকোমল অন্তরে একট অব্যক্ত বেদনা আমে এবং 

সে তাহার পিতার প্রতি পূর্বের ভালোবাস ক্রমশঃ হারাইয়! ফেলে। 
এদিকে বাঁলকভ্রাতাদের মধ্যে তখন তাহার হৃদয় জয় করিবার জন্য 

ও তাহাকে আপন করিয়া পাইবার জন্য দ্বন্দ ও প্রতিযোগিতা 

সুরু হইয়াছে ; বালক শিশুও, অন্ঠায় কারণে তাহাকে দূরে সরিয়ে 
রাখিবার জন্য মায়ের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িম্বাছে ও মনে মনে 

তাহার স্থলে তম্নীকে অভিষিক্ত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে ; 

বালিকাও, তাহার পিতার বর্তমান ওঁদাসীন্ত জন্য মনে মনে তাহার 

স্থলে তাহার বড় ভাইকেই পাইতে উন্মুখ হইয়াছে ; সুতরাং 
সর্বদিকেই সুগভীর যোগাধোগ ও মনিকাঞ্চনের মিলন-উদ্ভব। 

বালকবালিকাদের শিশুজীবন হইতেই ভবিষ্যতের ছবি অঙ্কিত হইতে 

থাকে ; ভবিষ্যৎজীবনে নরনারীর মধ্যে আমর! কখনও দেখি 

নয়নান্দকর, শোভন, শাস্তশীতল, অপরূপ মহিমা, আবার কখনও 

দেখি কালবৈশাখার উন্মাদনৃত্যের প্রলয়ঙ্করী বিভীষণ! মূর্তি-_কিন্ত 
এই উভয়েরই চিত্রাঙ্কন স্থুরু হয় মাতৃস্তন্তপানরত অপাপবিদ্ধ 
কুশ্ুমকোমল শিশুজীবনে । ' মনোবিজ্ঞানের হুক্ষাতিস্ক্ষ বিশ্লেষণ 

দ্বারা এবং মনোবৈজ্ঞানিক খধি দার্শনিকদের আপ্রাণ সাধনার 

নরনারীর মনোরাজ্যের এইসব গতীর সমন্তার* সমাধান এবং 

ন্নায়বিকতার জটীলতর রহস্তের অবসান সম্ভব হইয়াছে ।. 
কিন্ত এইভাবে মনোবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ দ্বারা আমর! অধিকতর 

বিস্ম়্জনক আবিধার করিতে পারি। 0001799 0020019ষ" 

সমক্তার মত 00270 ০৫ 11099" সমন্তাও মনোবিজ্ঞানকে 



১৫৮ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
স্পা লাস সিপাস্িপাছি ৪ ৯ পি ২ িলাসি চি সিকি শি ভীস্টিতেস্সি তি তীষ্টি এসি ৯৮৫ সি ৯ কাস সিল সিলাসটি সি এ সত পট পি ছি ৮ ৯ত্পাছি শীত রি তি পাছি লাস সি ত 

অতিমাত্রায় উদাস করিতেছিল। মানবশিশুর প্রথম ্রণ়পাত্রী 
হিসাবে মা ও বোন দেখা দেয়, অর্থাৎ সত্যই তখন “নির্বাচন 

ব্যাপারটা 10988650755. এবং তাহার পরিবর্তন জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম, 

তিরফার ও শিক্ষার আবশ্তক হয়; বন্যজীবনের মধ্যেও এীভাব দূর 

করিবার জন্ত অতি কঠোর নিয়মাবলী প্রচলিত আছে। এ সম্পর্কে 

থিওডোর রিক্ প্রণীত উৎকৃষ্ট পুস্তকটী আমি সকলকে পাঠ 
করিতে অনুরোধ করি; তিনি উহার একস্থানে জানিয়েছেন যে 
“[)0 11092817106 06 0)9 3858£5 1698 ০0 00097৮5 

17101) 902989106 29-017610 2৪ 6155 10909890116 91 609 

১০518 10098690108 8,66801)1096 60 61900061097 800 

718 19001001118,0102) আ16]) 0079 [5119 নরনারীর জীবনে 

এই 80998 বা “মা-বোন-প্রণয়” ব্যাপারটী অতি জঘন্য ও ঘ্বণা 

বিষয় হইলেও কিন্তু ইহাঁর প্রচলন দেখা যায়! * 
প্রাচীন ইতিহাঁসেও দেখা যায় রাজাদের মধ্যে তন্নীবিবাহ্ করা 

একট! পবিত্র কর্তব্য বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছিল এবং ইজিপ্টের 
“ফ্যাবাও এবং পেরুর “ইন্কান্চ ( 61582501050 77857) ৪00 

609 100089 01 0১970) এ কর্তব্য অক্ষরে অন্দরে পাপন করিয়া 

মনোবৈজ্ঞানিকের কথার সত্যতাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সুতরাং 
মাতার সহিত কামক্রীড়া ও পিতৃহত্যারূপ দুইটা পাপে ছইডিপাস্, 
পাগী হইলেও প্উহার বৈজ্ঞানিক তিত্তির-ম্বরূপটা আজ মানবচক্ষে 
বৈজ্ঞানিকের দ্বারা অতি পিষ্ট হইয়াছে। 

এইবারে মনোবিজ্ঞানের দ্বারা 099৪:০৮:০ বা স্নায়বিক রোগীদের 

চিকিৎসাঁকালে যে সত্য তথ্যটা আবিষ্কার হয় তাহাই জানাইবার চেষ্টা 
করিব। উহাদের চিকিৎসার সময়ে মনোবিজ্ঞানাঙুসারে পর্যবেঙ্গণে 



শিশুজীবনে যৌনাম্বাভাবিকতা ১৫৯ 
সিল স্পলী পা পিছ তিলে ৭৮৮৫ ৯ রি সি মি তা এসিট সত লাসি ভাস্সিি সির সিপা্ি সিী্ছিতী ৮ 4৯ ৪ ক্লাশ নি পিপিপি লি কি পা প্সসি প 

নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে উহারা তোরেই সেজান এক 

একজন “ইডিপাস” ছিলেন এবং পরবর্তী জীবনে তাহার! ন্নায়বিক- 
রূপে উহাঁরই পরিবন্তিত ও পরিবদ্ধিত সংস্করণে পরিণত হইয়াছেন 
মাত্র। পিতার প্রতি অযথা ত্বণা ও ক্রোধ মাতার প্রতি প্রবল 
প্রণয়ান্গরাগ সমস্তই পূর্ব্বোক্ত 0901708 ০0101)19সয়ের বিরাট 

পরিণতি । পিতার প্রতি ঘ্ব্ণা ও বিরাগ' এবং মাতার প্রতি প্রেম 

ভবিষ্যৎ জীবনের অন্ঠান্ত হাজারো৷ রকমের ভাঁবধারার সহিত সংমিশ্রণে 

এক অত্যন্ত নাার়রিকত! ও মানসিক বিকারের আকার ধারণ 
করিয়াছে। যৌবন উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই আমার পূর্বববধিত 1,19100 
ব৷ যৌনক্ষুধার বিরাট আকর্ষণ তাহাঁদের শিশুজীবনের যৌনমাদকতার 

সহিত যোগ দেয় এবং তাহাদের মনেপ্রাণে এক নুতন প্রেরণা 
জাগাইয়া তোলে। যৌবন্উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই নরনারী তাহার 
পিতামাতার সং্রব হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে চায় এবং তখন 

হইতেই সামাজিক গণ্ডির ভিতর তাহার একটী পৃথক স্থান নির্ণীত 

হয়। তথন পুত্রঃ তার মাতার প্রতি নিহিত (প্রেমটীকে অন্থাত্র 

বিশ্কস্ত করিবার জন্য ও মনোমত প্রণম়পাত্রী প্রাপ্তির নেশায় মজগুল 

হইয়া পড়ে । এই ভাবে ৰিভিষ্ক বৈচিত্রতার মধ্যে ও বিভিন্নভাব- 
ধারার শ্রোতে তাপিতে গ্াঁসিতে নরনারীর মনোরাজ্যেও বিভিন্ন 
বিশৃঙ্খলার স্থ্টি হয় এবং তজ্জন্তই সেই প্রাতঃস্মরণীয় মনোবৈজ্ঞানিক 
খবিশ্রেষ্ঠ. ফয়েড বলিয়াছেন ৮] 00158 ৪9089 61)৪  0901008 

097701)195 39 00186165015 19£97094 8৪ 0109 1097091 01 

609 709070399:, 

ফ্রয়েডের 7201512007077-09759789+ ব্যাপারটী লইয়া যথেষ্ট 

বাদানুবাদ হইয়! গিয়াছে এবং যদিও জেলিফ (5511199 ) প্রন্ৃতি 



১৬০ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
সখ পািরাসিলানি পি ঈশা সিপাসি ০ পেপসি পিতা পিপি তাই পাটি পাস লাস্টি পাটি লি লস ০৯ তি পাটি লাসছিত % তি এ ৬ ৮ লাকী আসার 

বৈজ্ঞানিকগণ উরে €৪,).০০-৪7,0610” উর অন্ক কেছ হ ০, 

£91681+ আখ্যা দিয়াছেন বটে কিন্ত হবলক-ইলিস উহা 
আদৌ স্বীকার করেন না এবং সেইজস্থ একস্থানে তিনি বলিয়াছেন যে 
“] ঠিা)0 16 0166 10099811018 61097916079, 8790 959 

[01801195008, 60 09801)08 616 01))10 110 619 690) 

61080 %৪ 01099 77900910615 90710109590 05 £900. %৪ 

€0১০]510702-09:92:89 তিনি শিশু জীবনে 09:5928805 

বা যৌনাম্বাভাবিকতা৷ মানিতে রাঁজী নন। তিনি বলেন যে যাহারা 
শিশুজীবনে যৌন অস্বাভাবিকতার খোঁজ লইবার জন্য ব্যগ্র থাকে 
তাহারা নিজেরাই অস্বাভাবিকতা! দৌষে দুষ্ট । তাই তিনি শিশু- 
জীবনে 40০:৮97865” কথাটাই বাঁদ দিতে চান। শিশুদের মন ও 

বয়স্কদের মন ঠিক একইভাবে কাজ করে না; পরবর্তী জীবনে বাহ! 
খাভাবিক বলিয়৷ গণ্য হইবে তাহাই ধে শিশুজীবনে স্বাভাবিক 
অবস্থার মধ্যে থাকিতে হইবে, ইহা কদাচ হইতে পারে না। 
স্থতরাং শিশুরাও প্রোটদের মনের লীলা! বুঝে না এবং 

প্রোরাও শিশুদের মনের খেলা বুবিতে অপারক হয়। বরং 
বহস্কদের এই বিষয়ে বেশী অভিজ্ঞত| থাক। উচিত যেহেতু তাহারা'ও 
এককালে শিশু ছিল। কিন্তুযারা বাল্যকালের ঘটনা ম্মরণ করিতে 

পাঁরে তারাই জানে যে তাহাদের বাল্যকালের কত কার্য ও ব্যবহার 
অন্যেরা ভুলভাবে বিচার করিয়াছিল এবং নিরপরাধী হইয্াও কত 

সময় অথ তাহাদিগকে দগুভোগ করিতে হইয়াছে । বযুষ্ক ও 
শিশুজীবনে, সাধারণ জীবনযাত্রার কার্ধ্যাবলীতে বিশেষ পার্থক্য 
নাই কিন্তু যৌন জীবনের মধ্যে শিশু ও বয়স্কদের স্বর্গ মর্ভ ব্যবধান। 
সুতরাং সাধারণ কাজকর্ধাদির বেলাতেই ঘদি এ মত বিচারের স্ুল, 



শিশুজীবনে যৌনাম্বাভাবিকতা। ১৬১ 
৯৪ সিসির সিসি সি সি ৯ তি পাস টিসি কাটতে 

হয় তাহা হইলে যৌনজীবন বিশ্লেষণে যে মারাত্মক ভূলত্রান্তি হইবে 
তাহাতে আর আশ্চধ্য কি? 

কিন্ত তাহা বলিয়! যে বাল্যজীবনে যৌনাস্বাভাৰিকতা আদৌ 
নাই ইহাও হেবলক বলেন নাই ; তাহার মতে €ু$ 5৪ 1)0দ79%9: 

10001) 11)079 ৪, 01996101001 00910616589 60810 01 008115 

৪ 00.980107) 017 09899 17:56)09761)8/ ০01 2100? শিশু 

জীবনেও ব্যথার মধ্যে যৌন তৃপ্তি (41801585015 ) ও চৌধ্যকাধ্যে 

যৌনআনন্দ (7র19০18238 ) প্রভৃতি অস্বাভাবিক যৌনলক্ষণাদি 

অনেক স্থলে দেখা যায় ; হস্তমৈথুনে যৌনআনন্দ অনুভব এই সময় 
হইতেই উৎপত্তি হয় এবং গৃহে থাকাকালীন একা এক! নির্জনে যে 

কাধ্যটী করিতে হইত, বর্তমান স্কুল জীবনে অনেকে একত্রে বসিয়াও 
সেই কাজটা করিয়৷ থাকে । এইকরূপে ক্রমে ক্রমে যৌনঅস্বাভা- 

বিকতার শিকড়টা তাহাদের কোমল হৃদয়ে খমূল হয় এবং উত্তরোত্তর 
বুদ্ধি পাইতে পাইতে তক্রমে বিশাল শাখাপ্রশাখাযুক্ত বিষবৃক্ষে 

পরিণত হইয়! থাকে । এই শিশুজীবনেই যেমন সর্বপ্রথম যৌন- 
অন্বাভাবিকতার বীজ প্রথম দেখা! যায় তেম্সি এই বয়সেই সময়োচিত 

বিধিব্যবস্থা ও শিক্ষা উপদেশ দ্বার! এ তরুটাকে সমূলে উৎপাটিত 
করাও সম্ভব। শিশুজীবনের মনোবিজ্ঞানের সহিত বাহার 
সুপরিচিত তাহারাই জানেন যে এই বয়সে শিশুগণ কোনও নুতন 
ব্যাপারে অত্যন্ত হইতেও যেমন অতি তৎপর, তাহা” ভ্রাস্তির তলে 

বিসর্জন দিতেও তেমনি তাহারা। সর্বদা অভ্যস্ত। এই প্রসঙ্গে 
আমি পাঠক পাঠিকাগণকে নিম্নোক্ত বহিগুলি পাঠ করিতে আন্তরিক 
অন্থরোধ করিতেছি (১) এ মোল (4. 71০11) প্রণীত 719 

99309]]1,109 ০৫ 609 09010, (২) ওরাযা্ম ('0. 050৮ ) 

১১ 

৯৯টি সিসি স্পস্ট সিটি ই সস সিসি পানির রসি নাসিক নর সিল 



১৬২ যৌনবিজপন ও হৌনব্যাহি 
কেসি, রসি প্রি সরস সত রি ্ 

প্রণীত 29220. 805988507 এবং ফ্বেলক প্রনীত 9050198 

10 619 17850180198 01 992 ০] ড[. 

মলমুত্রকাচর্য্য যৌন উন্মাদনা । 

শিশুতীবনের যৌনসম্পকিত অস্বাভাবিকতা সম্বন্ধে বর্ণনাকালে 
আমি তাহাদের মলমুত্রকার্যে যৌনসথবোধের একটু ঈঙ্গিত জানিয়ে 
রেখেছি । ইংরাজীতে ইহাদের নাম [020188218 এবং 0০০৮০ 

1৯83, যৌনবিজ্ঞানের বিবিধ বিষয়ের মধ্যে এই ছুইটী তত্ব এক 
নিশি স্থান অধিকার করিয়া আছে। মহামতি ফ্রয়েড প্রভৃতি 

মনোবিজ্ঞানের প্রধান পুরোহিতগণ ইহাদের সম্বন্ধে গভীর আলোচন! 
করিস্াছেন এবং ইহাদের সম্ভব-অসম্ভব লইয়া! বহুবিধ বাদাগ্বাদ 
ও তর্কাতকিতে যোগ দিয়াছেন। শিশুদের মধ্যে এই বাচ্ছে- 

এত্াবের ব্যাপারটা লইয়াই এক প্রবল জ্ঞানোন্মেষ হইতে থাকে । 
মলমুত্রত্যাপের যন্ত্রাদি যৌনযন্ত্াদির এতই সন্নিকটে অবস্থিত থাকে 
মে উক্ত উভয় সন্প্রদায়ের মধ্যে অতি সত্বর একট! সম্বন্ধ স্থাপিত 

হইয়া পড়ে। মলমুত্রকার্যের মধ্যেই তাহারা একটা নূতন কিছু 
করিবার সন্ধান পায় এবং এ এ কার্ধ্যের ঘারাই তাহার! নিজেদিগকে 
খুব শক্তিমান বলিয়া মনে করে। ভ্যামিল্টন্ পরীক্ষা করিয়। 
দ্েখিয়াছিলেন ষে তাহার পরীক্ষিত বিবাহিত একশতঙ্ধন পুরুষের 

মধ্যে একুশজন এবং বিবাহিতা একশতজন নারীর মধ্যে ১৬ জন, 
তাহাদের বাল্যকালে মলমুত্রাদি কার্যের মধ্যে যৌনাছছভৃতি বোধ 
করিসবাছিপ। পিশুজীবনে স্বপ্নের মধ্যে ইল্িরউত্তেজনা হইতেই 
অনেকসময় শিশুদের ফু্রত্যাগ হইয়া! যায়। পরবর্তী যৌবনকালেও 
মল্মূত্রাদির সংঅব যৌনকার্যের মধ্যেও মাঝে মাঝে দেখা বেয। 



মলমুত্রকার্ধ্যে যৌন উদ্মাদন! ১৬৩ 

অনেক যুবতী ও রমণী যৌনউত্তে্নার মধ্যে প্রজা ত্যাগ করিয়া 
ফেলেন। হ্েবলকও বলেছেন ৮12 5০228 £€119, 224. 

00959107811 10, জা 00081) 71091) 10898097309 178,9 

০0090:90, 09680098091309 17785 6819 6109 10100 ০01 & 

838,81180010 ৪80 10501010655 91001581028 0 1209”, 

সজ্রয়েডের মতে শিশুগণ মলত্যাগ ন! করিম্বা অনেক ক্ষেত্রে বেগ 
সত্বেও যে মল পেটের মধ্যে চাপিয়! রাখে তাহার কারণ এই ষে 
তাহার! এ প্রকার কার্যের মধ্যে এক প্রকার সুখ অনুভব করে। 

যৌবন আগমনের পরও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ষে প্ররন্রাবের বেগ 
ধারণকরার সঙ্গে একরপ যৌনআনন্দ দেখ দেয়। বালক 
বালিকার! অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাবিয়া থাকে যে এই মলমুত্রত্যাগের 
মধ্যেই তাহাদের বয়স্থ ব্যক্তিগণের যৌনকার্যে সীমাবদ্ধ আছে। 

যৌবন উন্মেষের পরও কিছুকাল মলমুত্রত্যাগে যৌনমন্থৃভূতি হইতে 
থাকে । এ সময় বাঁলিকারাই বালকদের চাইতে বেশী ভাবে উক্ত 

প্রকার অস্বাভাবিক যৌনপ্রবৃত্তি অনুভব করে। কিন্তু বয়সের সঙ্গে 
সঙ্গেই যেমন স্বাভাবিক যৌনপ্রবৃত্তি ও যৌনক্রিয়ার সম্যক জ্ঞানলাত 
হুইতে থাকে সেইসঙ্গে এ অস্বাভাবিক মনোভাবটাও ক্রমশঃ লোপ 
পায়। বয়লের সঙ্গে মলমূত্রত্যাগ্গের মধ্যে একটা লজ্জার ভাব 
আপিয়া উপস্থিত হয়। কখনও কখনও পরিণত বয়স্কদের মধ্যেও 
কচিৎ এ ব্যাপারটা লক্ষ্য কর! বায়; উহাকেই ডাঃ ফ্রয়েত 

বলিম্বাছেন “2029 ০02 1989 07080. 79701989102 01 (109 

11008756119 89860108110 17369:98%৪, পরিণত বয়সে এ 

ব্যাপারটাকে অস্বাভাবিক বলিয়! ধরিলেও শিশুজীবনে এঁ ব্যাপারটাকে 

হেবলকের সতে, অস্বাভাবিক বল! উচিত নয় । 



১৬৪ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 

সুবিখ্যাত মনোবৈজ্ঞানিক আগেষ্ট জোন্স ( 7:৪709৪0 

0০7৪) প্রণীত একটী অতি সুন্দর পুস্তক আছে তাহার নাম 
180878 020 78501)0-80815818 ; গুহপ্রদেশের মধ্যে যে 

দারুণ যৌনউত্তেজনার তরঙ্গ বিরাজমান তাহার সম্বন্ধেই উহাতে 
সবিশেষ বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি লিপিবদ্ধ হইয়াছে উক্ত বহির 
608] [77001019179 010906918 2030 এবং হো মধ্যেই 

উঠ1 সবিশেষ জান! বাইবে। 

বিখ্যাত পণ্ডিত মোল (14০11 ) এই ধরণের অস্বাভাবিকতা 

সন্বন্ধে অনেকগুলি সংবাদ জানিয়েছেন। এই অম্বাভাবিকতা 

এতদূর বেশী অগ্রসর হইতে পারে যে» তখনকার তাদের মনের 
মধ্যে সাধারণ যৌনআকাজ্ষা ও যৌনকাধ্য সমস্তই বিদুরিত হয় 
ও কেবলমাত্র মলত্যাগকার্যের মধ্যেই তাহার! যাবতীয় যৌনক্ফ্ি 
উপভোগ করে। শিশুকালের কোষ্ঠব্্ধতার সঙ্গে গুহাদেশের 

যৌন্উত্তেজনা ( 909] 6::০961529 ) জন্মাবার সম্ভাবনা থাকে এবং 

তৎকালে সেই সকল শিশু মল নিঃসরণ করিতে অধথ! বিলম্ব 
করে। এই অস্বাভাবিকতাটীকে চাপা দেওয়া হুইলে ভবিষ্যৎ 
জীবনে অনেকপ্রকার পরিবর্তন দেখা দেয় । মনোবৈজ্ঞানিকের মতে 
16 19 108,980. 01 ৪, 07:1008, 69100910০05 ০06 01910180090 

1)101)) 869 10 01811019000 16 18 7:60798390, 1085 

198 6০ 08501016 628169 0৫6 02097117988, £70£91165, 

৪৪7) 86170817899 ) ৪00. চা1)9]) 006 50298890 1980 

০ ০6৮৪৮ 7085 01010 61851886009 29587:88. 0£ 60999. 

হ্যামিল্টন্ও এই সন্ধে কয়েকটা ঘটন! লিপিবদ্ধ করেছেন বটে 

কিন্তু ইহা এখনও সম্পূর্ণভাবে স্টিরনিশ্য় হয় নাই এবং 



মলমুতরকার্ধ্য যৌন উক্মাদনা ১৬৫ 
০০ 

এই সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে এখনও প্রভৃত পরীক্ষার 
প্রয়োজন রহিয়াছে । 

বাল্যাবস্থার পর, মলত্যাগে যৌনউন্মাদনার সঙ্গ প্রায়ই মৃত্রত্যাগ্গে 
যৌনউন্মাদনার বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে এবং দৈবাঁৎ যদিই বা কোথাও 
কোথাও উহাদদিগকে একত্র দেখ! যায় তাহা হইলে তাহাদের 
প্রাবল্য বিশেষভাবেই কম হইয়া! থাকে । মলত্যাগে যৌনআনন্দ, 
উৎকটভাবে কেবল পুরুষদের মধ্যেই দেখ! যায়, কিন্ত 
মুত্রত্যাগে যৌনউদ্মাদনা ( 0:0188218 ) পুরুষ স্ত্রী উভয়ের 

মধ্যেই থাকিলেও নারীজাতির মধ্যেই ইহা খুব বেশী দেখা 
যায়। তবে পুরুষদের মধ্যে 87:01858028 যতটা প্রবল আকার 

ধারণ করে স্ত্রীজাতির মধ্যে ততটা! প্রবলভাবে দেখা যার না। 

ূত্রমার্গের ও মুত্রত্যাগন্চিয়ার সহিত যৌন ইন্জিয়াদির বিশেষ নৈকট্য 
ও সন্থন্ধ হেতুই এইরূপ ঘটিয়৷ থাকে; তাহ ছাড়া মুত্রযস্ত্রাদির 
ও যৌনযন্ত্রাদির স্নায়ু সকলের পরম্পর অতি নিকট সম্বন্ধ আছে। 
অল্পবয়স্কা তরুণী ও যুবতীগণ অনেক সময় মুন্রত্যাগ সম্বন্ধে 
পরষ্পর প্রতিযোগিতা করে; কিন্তু যাহারা পুত্রকন্ঠার জননী 

, হুইয়াছেন তাহার! এই বিষয়ে পটু নহেন যেহেতু পুনঃ পুনঃ 
প্রসবহেতু তাহাদের যোনিদেশের ক্ষমতা অনেক হাসপগ্রাপ্ত হইয়া 
থাকে। পণ্ডিত স্তাভগার (৪8৭8৪: ), মুত্রনালীপথের যৌন- 
উত্তেজনা অর্থাৎ +5:90078] 9:061820+ সম্বন্ধে” অনেক মূল্যবান 

তথ্য জানাইয়াছেন। তাহার মতে মুত্রনালীপথের যৌনউত্তেজনা 
হইতেই ভবিষ্যৎ জীবনে প্ররুত যৌনযস্ত্রের যৌনউত্েজনার সাষ্টি 
হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মুত্রসন্বন্ধে অন্বাভাবিকতাগুলি শুক্রসন্বন্ধে 
অস্বাভাবিকতার স্থান লাত করে । শধ্যামুত্রর সঙ্গে যৌনউত্তেজনার 

১ উড ভা লি উরি ইটা ভরত সি আজ 



১৬৬ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 

সম্বন্ধ বিশেষভাবেই পরীক্ষিত হইয়াছে । শব্যামুত্রর ও মুত্রমার্ের 

যৌনউত্বেজনার যে কত নিকট সম্বন্ধ তাহা ক্রয়েড গ্রত্ৃতি 
বিশেষজ্ঞগণ প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন। 

এই সুত্রে 070910190) বা “সলিলশ্রীতি, সম্বন্ধে ২১টা কথ। 

জানান অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রথম জীবনে নরনারীর জলের 
উপর একটা অস্বাভাবিক প্রীতি জন্মে এবং ক্রমশঃ প্রত্রাবের 

সঙ্গে সেই গ্রীতি জড়িত হয়ে পরবত্তী ব্যস পধ্যস্ত তাহা 
বর্তমান থাকে। সলিলগ্রীতি অবশ্ত যৌনউত্তেজনার স্থান 

লাত করে না বটে তবে স্ত্রীলোকদের মধ্যেই তাহা বিশেষভাবে 
দেখা যায়। 

বিভিন্ন দৃশ্যে সঙ্গমস্ুখ লাভ । 

এই বিষয় সমন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার পূর্বের আমি পাঠকদিগকে 
ক্রয়েড প্রণীত 10:95 ০০600061008 60 ৪8208] [79০2৮ 

পুশ্তকটা বিশেষভাবে পাঠ করিতে অনুরোধ করিব । ইংয়াজীতে 

এই ব্যাপারটাকে 77০80 '961815387) বলা হয়। ইংরাজী 

১৮৮৮৭ সালে বিনেট, (73196) এই নাম প্রথম ব্যবহার 

করেন এবং তাহার পর হইতে এই নামটাই যৌনশাস্ত্রে বিশেষভাবে 
প্রচলিত হইয়া আসিতেছে । বিভিন্নবন্বর দর্শনের দ্বারা নরনারীর 

মনে যে সঙ্গমন্থখ লাভ হয় তাহাকেই বলে ৮2০৮০ 78618131810, 

বিডিক্ন নর়নারীর বিতিক্ন রূপদর্শনের দ্বারা এই ঘটনা খটিয়া থাকে । 

সব দৃ্তের দ্বারা যে নরনারীর মনে শুধু যৌনউত্তেজনাই জন্মে 
তাহা নহে, উন বারা তাহাদের সহবাসতৃথিও অনুভব হইয়া থাকে । 

ফোন কোন জরব্য' দর্শনে বে এ ভাব জন্মিবে তাহা পুষে হইতে 



বিভিন্ন দৃশ্যে সঙ্গমসুখ লাভ ১৬৭ 

বলা অসম্ভব। কারণ নরনারীর মনের বিভিরতা অনুসারে 
প্রত্যেকের নিকট পৃথক পৃথক প্রব্যের দর্শনের ছারা এ অস্বাভাবিক 

যৌনউদ্মাদনার আবির্ভাব খটে। কোন দ্রব্য দর্শনে যে এ ভাব 
ঘটিবে না তাহাই আশ্চ্ধ্য ! এই কারণেই আইনবর্তারা অশ্লীলতা 

প্রচারের বিরুদ্ধে আইনপ্রনয়ণ করিয়াছেন, যেহেতু অশ্লীল চিত্রদর্শনৈ 
বা অশ্নীলবাক্য শ্রবণে, নরনারীর মনে' কামভাবের স্বতঃউন্মেষ হইবে 
এবং তন্থারা সামাজিক শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম খটিবে। ডাঃ জেলিফের 

জনৈক রোগী তার রোগবর্ণনায় এই বিষয়টা সুন্দরভাবে ব্যক্ত 

করিয়াছিলেন ; তার নাম ছিল 79719 50. এবং তার ১৩1১৪ 

বৎদর বয়ক্রম হইতেই বিভিন্নৃস্তে যৌনউন্মেষ আরস্ত হইরাছিল। 
বিশেষ বিশেষ দৃর্ঠ দর্শনে তাহার মনে কেবল জননেক্রিয় ও সহবাঁস- 
কল্পনার উদয় হইত । , ৭. ৪8097 11088 17) 0৪৪ ০: ৪, 

166 0? ৪6০১০, 2098:8 10676100891 ০: 06792 51010- 

৪৮9৫ [0168০ 10118 09110806 080801108, 67৪ 01561] 

11 60৩ 09269 01 8 90, 5 ৪6100 07 ৪6101781809 

90)9০৮ 6108৮ 1060 2 0000 0019, 1119 8019৩ 901 

059 68৮ ৬7160 1810 1 17658 6০59৫ ৪1205 116১, 

ঢড (6860) 80 20 890059, ৮016), [ 2185 2361 

00815 [107885890 8£%£786 €129200 27761 ৬9৮, & 

চি529৮ 1116) ৪9920751761 17 01052 65 501)02:955 

৪ ৪0090 283:081 61)908116 7655 2155 61798 

ঢ৩10660 051019 00৩ 28৫ 013৩1 10 0198 09179068010 

0৪5৩ 778৮0 ঠ ৫ 01090 16080 606 08069, 

80৬9 62 02080,১ সা) 8852 10508508278) 25 ৬ 



১৬৮ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
৬৬ শিস 

290198815 9002৮ 18 01090 01039 7161)11) 609 

61)6678, ০9181119669: 06 609  91001)8996, 

আমি এ রোগীটার নিজ ভাষাটাই এখানে তুলিয়। দিয়াছি। এ 
সকল দৃশ্তে তাহার সর্বদাই জননেক্দরিয়টাকে স্মরণ হইত, কখনও বা 
স্ত্রী বা পুরুষ জননেন্দ্িয়ের সহিত তাহার ঠেকাঠেকি হইয়া গেল 
এইরূপ মনে হইত। কিন্ত এ ভ্রব্গুলির সঙ্গে যৌনকার্যের 
কোনও সম্পর্ক না থাকিলেও, হঠাৎ এসকল বস্তর দর্শনের সঙ্গে 

সঙ্গেই তাহার একপ্রকার যৌনউত্তেজনার উদ্ভব হইত ও সে প্রকৃত 
সহবাসসুখের আস্বাদন উপভোগ করিত। 

অপর একটি ২৭ বর্ষবয়স্কা তীক্ষবুদ্ধিশালিনী স্নায়বিক রোগিণীর 
কথা জনিতে হইলে মার্জি-নোদ্ছি নোক্কি (701510100৬921 ) প্রদত্ত 

বরঁনাঁটা পড়িতে হইবে। তিনি প্রায় স্বপ্নের মধ্যে নানাবিধ দৃশ্ত 
দর্শনের দ্বারা যৌনতৃপ্তি লাভ করিতেন; জাহাজে গমনের দৃত্ত 
তাহাঁর পুরুষসহবাঁস মনে পড়িত ; জলের দৃশ্ত তাহার নিকট মাতার 

দেহ; মৃত্যুর দৃষ্ঠ 'অর্থে কাহারও প্রতি প্রেমে পড়! ; ছুরির স্বপ্ন অর্থে 

পুংলিঙ্গ ; সর্প বা কীট দৃগ্তে ক্ষুদ্র পুংলিঙ্গ ; অশ্ব ও কুকুর দৃস্তে 
যৌনলক্ষণ; বৃক্ষ, রেলইগ্রিন, এইগুলির অর্থ পুংজননেন্দ্রিয় ; 
কাহাকেও নিহত কর! অর্থে যৌনক্রিয়৷ সম্পাদন ; জল, প্রত্রাব 

ব৷ অশ্রুর দৃণ্তে শুক্র; ইত্যাকার নানাবিধ দৃশ্ত স্বপ্নের মধ্যে দর্শনের 
দ্বারা, তাহার নানাবিধ যৌন সম্পফিত অর্থ মনের মধ্যে দিবারান্র 

খেল! করিত। এইরূপ দৃশ্তের মধ্যে যৌনক্রিয়া! ও যৌনম্খ উপলব্ধি 

করার আরো অনেক উদাহরণ দিতে পারা যায় কিন্ত এখানে 

তাহার আবস্তকতা নাই। এই সকল দৃশ্ত যে কোথায় ঘটে এবং 
কাহার মধ্যে প্রকাশ পার তাহ! জানা অতি শক্ত ! তাহার কোনও 
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বাধাধরা নিয়ম নাই। নরনারীর বিভিন্ন মানসিক অবস্থা্থসারে 
ও ন্সাযুযস্ত্রের ঘোগ্যতানুসারে এইসকল ব্যাপার সম্ভব। বর্তমান 
মনোবিজ্ঞান এবং 7150150-90815318 ছারা এই সকল 

অন্বাভাবিকতার একটা বৈশিষ্ট স্থির করিবার আপ্রাণচেষ্টা চলিতেছে 
এবং ফলও তাহার খুবই আশাজনক ও সম্তোষমূলক দেখা 
গিয়াছে। 

কিন্ত এরকম অস্বাভাবিকতা টির ইহার উত্তর দেওয়া 
বড়ই কঠিন; বিভিন্ন পণ্ডিতবর্গ ইহাকে বিভিন্নভাবে মীমাংস! করিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন। হি্চফিল্ড ( 71759),10 ) বলিয়াছেন যে 
4৪, [90891 18 17800912615 6109 798] 93007988101 ০01 619 

1201510108]118 ৪09018] 661007067810819৮ 7 তাঁর মতে এই 

ধরণের অন্বাভাবিকতাটা নরনারীর অন্তুত মনোবৃত্তির উপর 
অধিষ্ঠিত । “9 (615) 79811) 900798895 1098,15 

08890. 07, 10015101081] 10109510088, কিস্ত এই মতটাকে 

সত্য বলিয়া ধরা চলে নাঁ; কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে, 

যে বস্তরটার দৃত্তে যৌনউন্মাদনা জন্মে তাহার সহিত যৌনকার্ধ্যের 
ব! যৌনচিস্তার কোনও সংস্রব নাই। যুবর্তীরা সাহস ও শক্তি 

ভালবাসে বলিয়া অনেকক্ষেত্রে £সনিকের লালকুর্তা তাহাদের নিকট 
সাহস ও শক্ষির প্রতীকম্বরূপে তাহাদের মনে যৌনআনন্দ বিধান 

করে বটে, কিন্ত এ ধরণের ঘটনা সর্বদাই ঘটে না॥ ফল দেখিয়া 
সহবাসস্থৃখান্ুভব, ছুরি বা অস্ত্র দেখিয়। পুংলিঙগটার স্পশস্ুখ, ইত্যাদির 

সঙ্গে যৌনকার্ধাবলীর সংশ্রব আনিতে হইলে, অত্যন্ত মারাত্মক ও 
হান্তকরভাবে অর্থের ব্যাথা ও .টাকাটিপ্ননী করিতে হইবে। 
হেবলক যে২।১টী উদাহরণের ছারা এই, যুক্তির সারবত্ত! দেখাইয়াছেন 
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তাহা যেমন সত্য তেমনি মনোরম বলিয়া, আমি এইক্ষেত্রে তাহা 
জানাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পায়িলাম না । কোনও বালক 
একটা রমণীকে ভালচক্ষে দেখে, একদিন ঘটনাক্রমে উক্ত রমণীর 

প্রশ্রাবকালে এঁ বালক হঠাৎ তাহার যোনিদেশের রোমাবলীর 
প্রাচ্য দেখিয়া! ফেলে এবং এতই মুগ্ধ হয় যে, তাহার পর হইতে 
সেই বালকের নিকট এ প্রকারের রোমাঁবলী একটি অদম্য £88181 

রূপে পরিণত হয় । 

আবার আর একটী ঘটনার কথা শোন! বাক; একটা যুবক 

গৃহের মেঝেতে (2০০: ) শুইয়া থাকিবার কালে একটা সুন্দরী 
তরুণী খেলাচ্ছলে তাহার উপর নিজের চরণ স্থাপন করে ; ক্রমাগত 

এভাবে খেল করিতে করিতে হঠাৎ যুবকের যৌনউদ্রেক ও যৌলনুখ 

অনুভব হয় এবং তাহার পর হইতেই এ যুবকও একজন £০০% 
19618017186 হইয়া! দাড়ায় । ন 

এই প্রকার £96181)19. ষে সর্বদাই বিষম অস্বাতাবিকতার 

মধ্যে ধর্তব্য তাহা নহে; বরং এই প্রকারের বিশিষ্ট দ্রব্যাদির 

স্বাা যৌনতৃপ্তি লাভ ও যৌনউত্তেজনা অনুভব, একটা অতি 
সাধারণ ব্যাপারের মধ্যেই ধর্তবা। প্রত্যেক নয়নারী, নিজ নিজ 

্রিয়স্রিয়ার কোনও না কোনও বিশেষ গ্রীতিকর জব্যাদির দৃষ্তে, 
বর্ণনাতীতভাঁবে যৌনউত্তেজনা বোধ করে। বিরহীযুবকগণ নিঃসজ 
ও নির্জন ছাত্রাবাসের মধ্যে তাহাদের একক শব্যায় আসীন 

হয়ে, হুদুরের প্রিয়ার বহু আকাজ্িত চিঠিটা বুকে রেখেই পরম 
শান্তি লাভ করে। আমি নিজে এমন এক যুবকের জীবনী 
জানি, যে তাহার প্রিক্নার় চিঠি পাঠ কালে তাহার সয়গ 
বালিকাসুলত পপ্রাপেশ্বর সঙ্জোধনটার পাঠের লঙজেই প্রবল যৌন- 
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উত্তেজনা অন্থতব করিত। পত্রের মধ্যে 'প্রাণেশ্বর' কথাটা 
থাকিলে আর রক্ষা নাই--তৎক্ষণাৎ তীত্র যৌনউন্মাদনায় সে 

জর্জরিত হইয়া পড়িত; আমি তাহাকে ঠাট্টা করিয়! 'প্রাণেশ্বর' 
186801718% বলিয়া ভাকিতাম। আমার অপর একটী পরিচিত 

ধনী ও বিলাসী যুবক তাহার নবপরিণীতা যুবতীপত্বীর আগুল্ফচুদ্বিত 

“কুঞ্চিত-কৃষ্ণকেশদামে এতই মুগ্ধ ছিল য়ে, সে সর্ধদা! তাহার জামার 
পকেটের মধ্যে তাহার প্রিয়ার মাথার একটা সুবৃহৎ চুল রক্ষা 
করিত; এবং শুধু তাহাই নহে, নস্তিতে অত্যন্ত ব্যক্তিরা যেমন 
মধ্যে মধ্যে পকেট হইতে নস্তির কৌটা বাহির করিয়া নাকে 
২১ টীপ নম্ত লইয়া পরম আরামে এক অব্যক্ত আনন্দ ভোগ 

করে, তেয়ি সেই যুবকও সময়ে অসময়ে পকেট হইতে ছোট্ট 
একটা কৌটার মধ্যে রক্ষিত সেই চুলটা বাহির করিয়া নাকের 
কাছে ধরিত। আমার নিকট সে স্বীকার করিয়া বলে যে 

উহাতে তাহার অব্যক্ত উন্মাদনা ও স্থখ লাভ হয়--এবং সে 
এরূপ না করিয়া থাকিতে পারে না । কিন্তু ইহাতে অস্বাভাবিকতার 
কি আছে? প্রিয়প্রিক়ার নিকট ইহা অতি সাধারণ ব্যাপারের 
মধ্যেই গণ্য ৷ শুধু ব্যবহারিক জীবনে নয়, আমাদের কাব্যজীবনেও 
প্রেমের আখ্যানে ইহ! অপরূপ জ্যোতিতে উদ্তাসিত হইয়া আছে ; 
তাই দিকে দিকে প্রিয়প্রিয়াকে স্মরণ করিবার জন্য প্রকৃতির 

কতই ন৷ আকুলতা, কতই না উপরোধ অনুরোধ ! *তাই বিশ্বকবিও 
তাহার ছুই লাইন অপূর্ব কথামাধুরির মধ্যে এই চিরস্তন 
সত্য কথাটার প্রতিধ্বনি করিন়্াছেন ও নরনারীর স্বাস্বত 

হৃদয়মন্দিরে বৃহুকম্পিত ধ্বনিতে আকুল হৃদয়াবেগ সচকিত করিয়া 
বলিয়াছেন. 
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সি বাসি সিসি এপি ওক এপস সমস পস্ স সও ্পরসসও ৯সসসর এসস্সসসসসএটা স ০ স৯ি 

“হেরিয়া সজলঘন নীলগগণে 

সজলকাজল আখি, পড়িল মনে। 

সত্যিই মনে পড়ে! শ্রীবণঘন গহনমোহে, বিরহবিধুর প্রিয়, 
তাহার আকুলকম্পিত হৃদয় লইয়া যখন তার অতি দুর প্রবাসের 
নির্জন প্রকোষ্টে বিনিদ্র রজনী যাঁপন করিতে বাধ্য হয়, তখন 

শ্রাবণআকাশের নীলগগনভরা সজল মেঘকুল. তাহার উন্মুখ 

চিত্তের সায়ে তাহাঁর বিরহিনী প্রিয়ার সজলকাজলআি সত্যিই 
তুলিয়। ধরে। 

কিন্ত সীমারেখা পাঁর হইয়া গেলেই উহা চরম অস্বাভাবিকতার 
গণ্ভীর মধ্যে পড়িবে । প্রিয়প্রিয়্ার পরস্পর গ্রীতিজনক চিঙ্গাদির 

দ্বারা পরস্পরের যে কাল্পনিক সান্লিধ্যলাভ ঘটে তাহা মোটেই 
হাস্তকর বা অশোভন কিম্বা অশ্বাভাবিক নহে। তবে যথায় 
ব্যক্তিত্বকে বাদ দিয়া শুধু বস্তরটার ছ্বারাই যৌনউম্মাদনা৷ ও যৌন- 
স্থথলাভ হয় তথায় তাহাকে কোনও মতেই ম্বাভাবিক বলিতে পারা 

যায় না। পূর্বে আমি আমার উন্মাদ রোগীর কথা জানাইয়াছি ; 
সে তাহার পরমাস্থন্দরি যুবতী ভার্যাকে কোনও মতেই দেখিতে 
পারিত না এবং সময়ে অসময়ে নির্দয় প্রহারে তাহাকে জর্জরিত 

করিত কিন্ত পরক্ষণেই তাহার নিভৃত প্রকোষ্টে গিয়৷ তাহার পরিণীতা- 

অবস্থার পত্বীর ফটোটাকে বুকের উপর সজোরে ধরিয়া অসীম 
যৌনআনন্দ উপভোগ করিত ও পরমশাস্তি পাইত। এইখানেই 

ইহা অস্বাভাবিকতার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। ব্যক্তিত্বকে বাদ 
দিয়! বস্তগ্রীতিই হইল চরম অস্বাভাবিকতা । এই সকল £9$181:396- 

গণ ব্যক্তিত্বের সা্গিধ্য বা সংসর্গ আদ পছন্দ করে না। তাহারা 
বিশিষ্টবস্তর দর্শনে শুধুই যে যৌনউত্তে্না লাভ করে তাহা নহে 
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তথ্বারা তাহারা যৌনমিলনের বর্ণনাতীত নুখও অনুভব করিয়া 
থাকে; তাহারা রক্তমাংসদেহধারী প্রিয়প্রিয়ার সঙ্গন্ুখের আদৌ 
ইচ্ছা করে না। হেবলক-ইলিসও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন-_ 
“030৮ 0019 6900910য% 09001098 8৪,01801108,] 1291) 

1818 691091%9 ০0 £917918,11290, ৪70 2৮ 09000)98 ৪, 

প]9017169 095188101 া1)61) 689 96181 1699107, 9৮612 

12 109 80591)09 ০01 619 09802) 1080০910088 0০000196915 

8.0900869 70 0101 ৮০ ৪700599 60107959909, 006 

৮০ 9089 096017098997809) ৪০ 61086 01099 13 100 098119 

৪6 ৪1] 601 99208,] 1169170000799,+৮ 

& সক অস্বাভাবিক পন্থীগণ স্বল্লভাবে আক্রান্ত হইলে নিজেদের 
অস্বাভাবিকতা বেশ বুঝিতে পারে এবং যাহাতে উহার কবল হইতে 
মুক্তি পাওয়! যায় তাহার ব্যবস্থাও নিজেরাই করিবার প্রয়াস পায়। 
কিন্তু উহারা যৰ্ধি প্রবলভাবের অস্বাভাবিকধন্্নাবলম্বী হয় তাহা 
হইলে তাহার! এ্রকাধ্যের মধ্যেই সমধিক সখ ও আনন্দ উপভোগ 

করে এবং তাহার! শ্বাভাবিক অবস্থায় আসিতে মোটেই ইঞ্ছুক 
হয় না। নরনারীর পরম্পর দৈহিক যৌনমিলন তাহাদের কাম্য 

নহে এবং তাহাতে তাহারা মোটেই সুখ পায় না এজন্য দৈহিক 
উপভোগ করিবার স্পৃহার বদলে এঁ বিষয়ে তাহাদের মনে এক 
দারুণ দ্বণ। জন্মিয়া থাকে । এ অস্বাভাবিকতারু জন্ঠই ক্রমে 

সেই শ্রীতি ও আনন্দবদ্ধক বস্তুটাকে অপহরণ করিবার বাসনা 
মনের মধ্যে জন্মিয়া থাকে; এভাবে “চৌধ্যকার্ধের মধ্যে দারুণ 
যৌনউম্মাদনা” নরনারীর জীবনে অপর অস্বাভাবিকতারপে প্রকাশ 

পায়--কিস্ধ সে সম্বন্ধে আমি পরে বিস্তারিত বলিব। 



১৭৪ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
শা ৬ পাপ পাপা সস সনম এস 

প্রিরশ্রিয়ার দৈহিক অবয়ব লইন্বাও অনেকসময় এইরূপ 
অস্বাভাবিক যৌনউম্মাদনার উদ্তব হইয়া থাকে। চরপ-গ্রীতি বা 
০০৮৪61৪71৪7 ইহাদের মধ্যে একটা । চরণ-প্রীতি হইতেই 

পাঁচুকা-গ্রীতি ব1] 91,০9-696191970) আসে কারণ, পাছুটীর সহিত 

জুতা প্রায় সর্বত্রই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রিরতমের চরণপূজা 
বা পাদুকাপুজ| করিয়াই কত নারী জীবন অতিবাহিত করে 
অথচ স্বামীর সহিত দৈহিকধর্্ম পাঁপন কর! পাঁপ বলিয়াই ভাবেন-- 
এরকম অগ্বাভাবিকতাপূর্ণ স্নায়বিক রোগিণীর সংখ্যা খুব বেশী 

না হইলেও খুব শ্বল্প নহে। মনোবৈজ্ঞানিক ও হোমিওপ্যাথ ভিন 

অন্তপ্যাথীঅবলম্বী ডাক্তারদের নিকট এ সকল অস্বাভাবিকতা 

“ভূতুড়ে রোগের মধ্যেই ধর্তব্য এবং চিকিৎসাও অগ্ঠাগ্ঘপ্যাথির 
সাধ্যের বাহিরে । কিন্তু যৌনবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ পণ্ডিত জানেন যে 
ইহার ম্্শ কি এবং ইহার উৎপত্তি কোথায়? এই ধরণের 

চরণ-গ্রীতি বা পাছুকা-গ্রীতির উদাহরণ ভারতবর্ষে বেদী পাওয়া 

যাইবে ন! কিন্ত ইউরোপের নারীসমাজের মধ্যে ইহার সংখ্যা 
অনেক বেশী আছে। (০০$-6986181719য়ের আধুনিক এত 

প্রীচুর্ধ্ের মূলে আছে পায়ের সঙ্গে যৌনযস্ত্রের এক অস্ভুত সম্মিলন 

ধারণাঃ হাহা! অধুনা সারাজগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। ইছদীগণ 
দাসকে যৌনযস্ত্রের রূপাস্তর বলিয়া ভাবে। পা” ছুটী লজ্জা ও 
সরমের আকর তাঁই পা ছুটীকে নগ্ন রাখা কোনও সত্যসমাজেই 
প্রচলিত নহে । “পা* ছুটা হচ্চে প্রিয়প্রিরার নিকট সৌন্দর্য ও 
আকর্ষণের বস্ত। নরনারীর সৌন্দরধ্যপরীক্ষায় চক্ষু, চুল, আকৃতি 
ও অবরবের নিম্লেই "পা ছুটীর স্থান। অবস্তা হাত'ও সৌন্র্ঘয 
পরীক্ষায় পেছনে বায় না এবং তাই “করপল্লবন্গ্রীয়তা” বা 015700- 



বিভিন্ন দৃশ্যে সঙ্গমসুখ লাভ ১৭৫ 

186181)1870ও উপেক্ষনীয় নহে । পৃথিবীর তাবৎ পুরাতন ও মুতন 

সত্যসমাজের মধ্যেও এইপ্রকার অন্বাভাবিকতার প্রাচুর্য পরিলক্ষিত 
হয়। পায়ের গঠন, পায়ের সৌন্দর্য ও পায়ের মহিমাতেই আজ 
স্থম্ভ্য নরনারীয়া উন্মাদ হইয়। আছে। 

পূর্বোক্ত “রপপ্রীতি, “ভুজগ্রীতি'র হ্যায় আরে! বহুবিধ 
“981910190) বা .অন্বাভাবিকতা আছে। কেহ কেহ প্রিয়প্রিয়ার 

চুল” দেখিয়াই যৌনআনন্দে মাতোয়ারা হইয়া উঠে এবং শুধু 
“চুল' লইয়াই তাদের ঘাঁবতীয় যৌনকাধ্য সমাধা হইয়া থাকে 
তাহাদিগকে 10811-09618171508 বল! হয়। এইরূপ প্রিয়প্রিয়ার 

পোঁধাক বা! পশম দেখিয়াই যে অস্বাভাবিক যৌন্উদ্রেক হয় তাহার 
নাম 102709619171810, 

নরনারীর স্বাতাবিক শিশুজীবনের মধ্যেও এই প্রকার ঘটনার 
উন্মেষ হইতে পারে এবং তাহাই ক্রমশঃ বর্ধিতায়ন হয়ে তাঁহাদের 
মনোবৃত্বির তারতম্যান্থারে ভবিষ্যতৎজীবনে বিশেষভাবে প্রকট 

হইয়া থাঁকে। ভবিষ্যৎজীবনে এমন ভীষণ ক্ষেত্রও দেখা যায় 

যথায় এই বন্তপ্রিয়ত৷ লইয়াই কোনও কোনও নরনারী জীবনযাপন 
করিয়া বসিয়। থাকে ; তাদের কাছে “৩ ৪5200] 1৪ 910779 

0681799) 800 15 00115 6.0900969 6০ 200108761১7 16891 

007101869 8830091 £:9616086100, এই অবস্থাটাকেই 

“ব্যাধি বলিয়! ধরিতে হইবে, নচেৎ ইহার অপেক্ষা নুনতর 
অবস্থায় নারীকে--তার রুস্তমাংসঅস্থিময় সৌন্র্যেরআকর 
দেহটাকেই আকাঙ্ষা করে এবং তাহার মধ্যে জন্মদানের চিরস্তনী 
ইচ্ছাট। তাহার প্রিত্বতমের বুকে সদাজাগ্রত থাকে কিন্তু এই 
'র্মণী'কে ও তাহার সহিত “রমণ+ কাধ্যটাকে বাদ দিয়াও বথায় 



১৭৬ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
শা স্পন্দন তিতির 

দৈহিক যৌনক্ষুধার তৃপ্তি পাওয়া যায়, তথায় যৌনব্যাধির পরকাল, 
বিশেষভাবেই পরিস্ফুট হয়। 

ক্র্যাক্টএবিং এবন্প্রকার “রণ-গ্রীতি, বা ড্০০৮-৪%- 

৪])1া2য়ের সঙ্গে 108,800101970, নামক অস্বাভাবিক ভার মিল 

দেখাইয়াছেন। 21890010187) অর্থাৎ প্রি্তমের হস্তে নিগৃহীত 

হইয়া যে যৌনউল্মাদন|, অনুভব হয় তাহাই 7'০০/*০/:৪)180য়ের 

মূলে আছে, কারণ চরণ বা! পাদুকা উভয়ই 'লাঞনার প্রতীক । 
মোল ও গার্নিয়ার এ মত পোষণ করিলেও হেবলক কিন 
উহাদের মিল মানেন ন1। 

নরনারীর যৌনকার্ষ্য পশুজগচতর সহায়তা । 

মানবজীবনের যৌনরাজন্বে পশুদিগের* ক্রমশঃ প্রবেশ লাভ 
ঘটিয়ছে এবং পশুৃশ্তে ও পশুমৈথুনদৃশ্তে অন্থাতাবিক যৌনক্ষুধার 
আবির্ভাব, যৌনবিজ্ঞানের একটা অত্যাবস্তকীয়পনীক্ষাক় : বিষয় 

হইয়া পড়িয্বাছে। এই বিষয়ে মহাপণ্ডিত ক্রাফ্ট-এবিং (07৯ 
[018 ) তীহার [85 ০7)০0560018 99258118 নামক অশেষ 

পাপ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থে বিভিন্ন্প আলোচন৷ দেখাইয়াছেন। ইহা ভিন্ন 
ফোরেল ( 02) ) প্রণীত ৭1,6 993088] 05861020, 

পণ্ডিত হাউয়ার্ড (ভা. ০৪:৭০) প্রনীত 4992008] 1১৪7" 

9781012)৮ 4811970186 810 [99870108189 তাত 1896, 

বং থইনট, এগ উইলি (70190 ৪0৫ ০55৪6) 

| ট্ 1460100-7,98%81 71028] 02970098 প্রভৃতি বিভিন্ন 

 আলোচনামুলক পুন্তকাবদীতে এইএ্রকারের বিশেষ অ্যাতাবিফতার 
স্বরূপ ও মুলতত্বগুলি সঙ্গিবেশিত আছে। 
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৯ এশা টে এর লি পিউ পি 

পশু বা পণুমৈধুনদৃশ্তে যৌনউদ্মাদনার থে অস্বাভাবিক 
স্ষুরণ ঘটিয় থাকে তাহা! পূর্বপরিচ্ছেদে বণিত অস্বাভাবিকতা হইতে 
সম্পূর্ণ পৃথক ; যেহেতু যে সফল পশুদৃশ্তে যৌনক্ষধার আবির্ভাব 
ঘটে সেই দৃশ্তাবলির সহিত নরনাক়্ীর নিজেদের দেহের কোনও 
সারিদ্্য বা সংযোগ নাই। ইহাতে কেবলমাত্র জন্তজানোক্নারের পৃত্ত 
বা' তাহথাদেরই সংশ্লিষ্ট কোনও পদার্থের দৃশ্য অথবা পশুমৈথুনের 
কোনও দৃহের হবার নরনারীর মনে কামভাব জাগির থাকে । 
কিন্ত এই ব্যপারটাকেও একভাবে বিশ্লেষণ কর! যাইতে পারে--- 
পশুদের যৌনকাধ্য ঠিক মানুষের যৌনকাধ্যের প্রতীক, ও মৈথুনকারী 
পণ্ড মানবমানবীর প্রতীক হুইব্বাই মানবের মনে এই ভাবের উন্মাদন। 

আনিতে সমর্থ হয়। ইংরাজী স্তায়শাস্ত্রের ইহারই নাম “4.$8০০৪- 
6102 0 2988100181,09১ 

কিন্ত এই ধরণের অস্বাতাবিকতাঁর অনেকগুলি শ্রেণীবিভাগ 
করিতে পাঁরা যায়, আমি নিয়ে তাহা ক্রমে ক্রমে দেখাইতে চেষ্টা 

করিব। 
এই ধরণের প্রথম শ্রেণীর নাম 74712050010 2০০107510, 

মৈথুনরতপঞ্ডদর্শনে অল্পবয়স্ক নরনারীর মনে যে যৌনআনন্দের 
সঞ্চার হর ইহা! তাহারই নাম। পশুমৈথুনের দৃশ্তের এমনি একটা 
মাকত! আছে বে অনেক সময় আপন! হইতে নরনারীর মন 
তাহার দিকে আকুষ্ট হইয়া থাকে । শিশুজীবনে এপ্দৃন্ত হইতেই 
প্রথম প্রথম তাহাদের সনে যৌনকাধ্যের স্বরূপ ও যৌনক্ষুধার 
আবির্ভাব হ্ব। এসকল দৃষ্তে বালক-বালিকারা ও তরুণ-তরুণীরা 
এতই উদ্মেছিত ও ফাসার্ত হইয়। থাকে যে, অনেকে এ দৃত্ত দর্শন করিয়া 
গ্রথমযৌনকার্ধ্য করিতে জরিস্ত করে? এন্চাবে উত্তেজিত হইবার 

৯২ 



১৭৮ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
সিসি সত স্টিল স্পস্ট সি ০০০ রস স্পর্শ | স্পিি সিসি ভি সি স্পিসসিস্সি বিসিসি সিসি 

সময় বদি তাহাদের কাছে পরস্পরের মিলিত হইবার উপঝোগী সঙ্গী 
ও সঙ্গিনী না থাকে, তাহা হুইলে তাহারা নিজ নিজ সাথীর 
অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় এবং বিফল হইলে নানাবিধ অস্বাভাবিক 
উপায়ে অর্থাৎ পুংমৈথুন, হস্তমৈথুন ইত্যাদির দ্বারাও যৌনক্ষুধা 
মিটাইয়া থাকে। আমার একটা স্নায়বিক 136070819 রোগিণীর কথা 

বল! আছে যিনি তাহাঁব তরুনজীবনে তাহাদের গৃহে পোষ কুঞর 

কুকুরীর যৌনমিলনাস্তর সংযুক্ত অবস্থা দেখিয়৷ এতই কাম-মোহিত| 
হইয়াছিলেন যে সেইদিনই তিনি তাহার সাথীর সহিত নিভৃতে 
প্রথমযৌনকাধ্যে রত হন। তাহার পর হইতে পণুমৈথুনদৃশ্তে 
এতই তিনি উত্তেজিত হইয়া পড়িতেন যে তৎকালে তাঁহার সৎ 
অসৎ বিচার করিবার শক্তি থাকিত নাঁ। বিবাহিত জীবনের 

পরবন্তীকালে ক্রমে তিনি অত্যন্ত 10900709819 অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া 

একটা অতি কঠিন মান 0ো১0102015 ও 44 02207778171 র 

রোগিণীতে পরিণত হন। অবশ্ত সকলক্ষেত্রেই যে এতদূর বেশী 
কাণ্ড ঘটিয়৷ থাকে তাহ! সত্য নহে । বরং পশুমৈথুন দৃশ্তে নরনারীর 
কামভাবের জাগবণ অনেক সময় অতি শ্বাভাবিক অবস্থার মধ্যেই 

গণ্য । শিশুরা ও তরুণ-তরুণীরা এবং এমন কি যুবক-ধুবতীরাও 
এইরূপ দৃষ্তে কথঞ্চিত আনন্দিতা হয়েন মাত্র এবং তাহাদের মনের 
বনে কথঞ্চিৎ চাঞ্চল্য শিহরণ জাগে মাত্র কিন্ত তাহা পূর্বোক্ত 

[95:০9818 রোঁগিণীর মত সহজে ঝটিকার আলোড়ন আনয়ন 
করে না। 

ইহার অপর শ্রেণীর নাম 2০907%786  9:০%09 ইহাতে 
পশুদিগের মৈথুনদৃত্তের আবষ্তকত| নাই। তাহাদের সংসর্গ, স্পর্শ 
ব। এমনকি তাহাদিগকে কোলে লইয়া আদর করা বা আন্তে আস্তে 



বিভিন্ন দশে সঙ্গমস্থুখ লাভ ১৭৯ 

আঘাত কর! হইতেই যে যৌনউত্তেন! ও যৌননুখ পাওয়! যায় 

তাহারই নাম 2০৩০0701119 ৪7০61০৪, এই নামটা পণ্ডিত ক্রাফ্ট- 

এবিং প্রথম আবিষ্কার করেন; ইহা পূর্ব্বোক্ত 1113080070৫ 

£0010111 হইতে পৃথক, যেহেতু তাহাতে 'পশুমৈথুন দৃশ্থোর ছারা 
যৌনউত্তেজনা জন্মে নিরব বাতি যৌনউন্মাদনা 
আসিয়া থাকে। . 

কিন্ত ইহার অপর নিন রনিনান্রন তাহার 
নাম 2০০৪98129, ইহার দ্বারা মানবের সহিত পশুর মৈথুনক্রিয়া 

বুঝায়। অনেকে এরূপ অস্বাভাবিক মনোবৃত্তিযুক্ত যে তাহারা 

পশুদিগের সহিত মৈথুনে অধিক আনন্দ উপভোগ করে এবং তজ্ন্ 
মৈথুনক্রিয়াহেতু পশুর সন্ধানে ব্যস্ত থাকে। ইহা ছুই প্রকার 
নরনারীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়; প্রথমতঃ শিক্ষার্দীক্ষাহীন 

অসভ্য নরনারীদের মধ্যে ও অশিক্ষিত চাষা ও বন্ত মানবজীবনে 
ইহ। প্রীর়শঃই দেখা যায়, তথায় ইহাকে 7995/0157 বা পণ্ড- 
ভাঁবাপর বলিয়া সম্বোধন করা! যাইতে পারে ; অনেকদেশে ইহাকেও 
802০0 বলা হয় কিন্ত তাহা বল! ঠিক নহে। এই ভাবের 
98)81165 অস্তভূক্তি নরনারীরা! সাধারণ মনুষ্যশ্রেণীর মধ্যেই 
গণ্য এবং তাহাদের মধ্যে অন্ত কোনও অস্বাভাবিকতা! দেখ! যায় 

না। কিন্ত দ্বিতীয়তঃ অপর এক শ্রেণীর নরনারীর মধ্যে এইভাঁবের 
পণ্ডমৈথুনের ছুধিবার আকাত্খা দেখ! যায়; তাহা শিক্ষাদীক্ষাযুক্ত 
এবং অন্তান্ সকলবিষয়েই উন্নত রুচি ও স্তরের মধ্যে গণিত হয় 

কিন্ধ তাহাদের মনোরাজ্যের কতকটা বিশৃন্ধল। ( 6৪5০110796)80 
9010018199) জন্তই এ ভাব জন্মে। এই দ্বিতীয় প্রকারের 
অন্বাভাবিকতার্টাকেই প্রত 2০০9:৪৪6৪ বল! যায়। কিন্ধ 



১৮৩ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাি 
পতি ২টি সিিপস্সিটিসপিিসিি শাসিত সসসস্িসসিতিসিপ তাস 

ফেবজক বলেন যে 898618৯1165 ও 20999798615 এই ছুই 

অন্বাভাবিকতার মধ্যে পার্থক্য নির্ণন্ধ কর! অসম্ভব, কেননা প্রত্যেক 

8956181165র মধ্যেও সামান্ত রকমের অন্বাভাবিক মনোবৃত্তির 

পরিচয় পাওয়া! যায় । 

বালক বালিকাদের মধ্যে পশুমৈথুনের দৃশ্তাবলির ছুর্মিবার 
আকর্ধণ বড়ই প্রবল। তাহাদের নিকট ইহা. পরম বিশ্ময় ও 
অত্যন্ত রহম্তময় ব্যাপারের মধ্যেই পরিগণিত হয়। তাহাদের 

হৃদয়ের মধ্যে যে ব্যাপারটীার স্বরূপ উপলব্ধির জন্ঘ এতদিন 

দাক্ুণ একটা ব্যাকুলত1 ছিল, যে পরম রহস্যময় ব্যাপারটীর 

সম্যকভাগ তাহাদের নিকট 'অপরিজ্ঞাত ছিল ও যত্ুসহকারে যে 

বিশ্ব়কর অন্ভুত কার্ধ্যটার জ্ঞান সম্বন্ধে তাহাদিগকে অন্ধকারে 
রাখিবার দারুণ প্রচেষ্টা তাহাদের বয়স্থ আত্মীয় আত্মীর়াদের মধ্যে 

অবশ্থকর্তব্য কর্শের মধ্যে পরিগণিত হইত, তাহাঁরই স্পষ্ট- 

স্বরূপ দৈবক্রমে তাহাদের চক্ষের সায়ে উম্মুক্ত ও পরিষ্ষ/ট হুইল। 
এ দৃশ্ত দর্শনে তাহাদের মনে আপনা হইতেই যৌনউদ্তেজনা 
জাগিয়। থাকে । বাঁলকদিগের অপেক্ষা বালিকারদদিগের নিকটই 
পশুমৈথুনদৃশ্তের আকর্ষণ ও মোহ অতি প্রবল। পরিণত বয়সের 
স্্ীলোকেরাও পশুমৈথুনদৃত্তে সমধিক যৌনতাড়নায় অনুপ্রাণিত 

হইয়া থাকে । বিগত ষোড়শ শতার্ধীতেও ইংলণ্ডে ও ফ্রান্ছে 

অনেক রাজবংশের ও অভিজাত সম্প্রদায়ের গ্বীলোকরাও এই 
ভাবের দৃশ্ত উদ্ুক্ততাবে সাধারণের সজেই উপভোগ করিবার জন্য 
ব্যগ্র ও ব্যাকুল হইয়। গমন করিত। 

কিন্ত, এইখানে পশুসংসর্দবুক্ত অপর একটী অখ্থাতাবিক 

ক্াপারের কথাও বলা উচিত। ইহাকে ইংরাজীতে বলে 5. 



বিভিন্ন সঙ্গমস্থুখ লাভ ১৮১ 
কিক সন 

19191187087 ইহার বাংলা অর্থ এই যে, ভীব-জগতের সহিত 
সংগ্লিই নানাব্ধি তন্ত বাঁ 615৪09৪ সকলের দ্বারা নরনারীক় মনে 
যৌনউম্মাদনার আবির্ভাব । ইহাকেও পশুজগতের উপর যৌন- 
প্রীতির (501709] 19618118108 ) অপর এক শ্রেণী বলি 

ধরিতে পারা যায়। ইহার মধ্যে, স্্রীলোকদের পোষাক পরিচ্ছদের 

ধধ্যে যে যৌনগ্রীতি আসে তাহাও ধরিতে হইবে; উহাতে 
যৌনপ্রীতি অদ্মিবার কারণ এই ধে রমণীদের পোষাক পরিচ্ছদের 
মধ্যেই তাহাদের সুললিত অঙ্গাদি ও তন্তগুলির স্পর্শ বিজড়িত 
থাকে এবং পুরুষ এ সকল পরিচ্ছদের স্পর্শে তাহাদের প্রিয়া 

স্থুকোমল পরশের 'অপাঁর আনন্দের সন্ধান পায় সুতরাং এই সকল 
ব্যাপারে স্পর্শ ইন্দ্িয়টাই যৌনউত্তেজনা আনয়নের সহায় হয়। 
কিন্তু বিশেষ প্রপিধন করিয়। দেখিলে ইহার মধ্যে 821708] 

£9618)) রূপ যৌনগ্রীতির সন্ধান পাঁওয়া যাঁয়। হেব্লক বলেন 
“806 10 09265 8190১ 16 ০০৮1] ৪997), ৪ 18৬৪ 

17919 9 00178010105 ০৮ 9019001808008 107:6891209 ০1 

81 81011061 16961512) 200 16 19 11068019 6096 1097:1)9,08 

8৪11 6985 ৪075, 9207 98109018115 £07, 11015 1৪ 

০5 185 685 00103010996 06 609 8%:00199, ৪:9 

01861706159] &01076]  0০0006৪.  রমরীদের চুলের 

মধ্যে ধে অন্ভুত যৌনউম্মাদনার আকর লুষ্কাহিত “মাছে তাহাও 
এই প্রকার £9$;8). মধ্যে গণ্য । আ্র্যাক্ট-এ্রবিং বলেন যে 
চুলের মধ অনেকগুলি ইঞ্জিয়ের বৈ্যুতিক শঞ্ষি লুককারিত 
থাকে; ইহাতে স্পর্শের উন্মাদনা আছে, গন্ধের মদিরতা আছে, 
ঘর্পনের মোহ আছে এবং গন্ধ, স্পর্শ ও দর্শনের সমবায় শঙ্ষিতে 



১৮২ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
সিরোসিস পাটি রসিদ সর এসসি পরা পরস্পর সস পাস সমস 

প্রভাবান্বিত রমণীর চুলের যৌনউন্মাদদনাকারী শক্তির তুলনা পাওয়া 
বায় না। রুমাল, সেমিজ, দস্তানা ও জুতা প্রভৃতির স্যার 

কুস্তলগ্রীতিও এইরূপ যৌন £96151২ মধ্যেই ধর! হইয়াছে । যৌন 
ব্যাপারের আকর্ষণের জন্য রমণীর চক্ষুর পরেই তাহার চুলের 
আসন নির্ধারিত। চুলের আকর্ষণীয় ক্ষমতা শিশুকালেও প্রভাব 
বিস্তার করিয়া থাকে, কিন্তু চুল সম্বন্ধে অদ্বাভাবিকতার ভাবগুলি 
নরনারীর জীবনে পরে ও অনেক সময় জর ভোগের পর দেখা 
যায়। অনেক সময় চুল স্পর্শ করা হেতু অথবা চুল কাটাবার 
জন্থও অতি অন্বাতাবিক যৌনউদ্রেক ও রেতঃপাত পধ্যস্ত ঘটিয়া 
থাকে এবং পরবর্তী জীবনে উহা! হস্তমৈথুনে রূপান্তরিত হইয়া যায়। 

পশম, ভেলভেট, পালক, সি, চর্ম ইত্যাদি ভ্রব্যগুলিই 
যৌনউত্তেজনা আনয়নে সমর্থ হয় এবং ,ইহারাই 965-£98181২ 
দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। ইহাদের মধ্যে পশম ও ভেলভেট 
অতিমাত্রায় যৌনউদ্রেক আনয়নে সক্ষম, ইহ! পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা 
ঘবার। স্থিরীকৃত হয়েছে। শিশুদের নিকট পশমের তীতিও যেমন 
আছে শ্রীতিও তদপেক্ষা কম নাই; পশুদের সংজবে যে শিশুর! 
কখনও আসে নাই তাহাদের নিকটই ইহা! অতিমাত্রায় মুগ্ধকর 
বস্ত তবে ইহার দৃশ্তে যত না হউক ইহাঁর স্পর্শ ত্বারাই যৌনগ্রীতির 
উদ্ভব বেশী হইয়! থাকে । 

ক্র্যাফ্ট*এবিং একটা অস্বাভাবিক 2০০)176 রোগীর বর্ণনা 
দিয়াছেন। একটা রক্তহীন, ছর্ধল, ন্ায়বিক অথচ অভি তীব্র 
বুদ্ধিশালী ব্যক্তি এই রোগের অধীন হইয়াছিল? তাহার. যৌন- 
ক্ষমতা! কমি! যায় এবং বা্যাবস্থা হতেই সে গৃহপালিত দ্ধ 
বিশেষতঃ কুকুর ও বিড়ালের প্রতি সমধিক শ্রীতিগম্পন্ন হইয়া 
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পড়ে যৌনব্যাপারে অনভিজ্ঞ থাকা সেও সে যখন তার 
পশুদিগকে আদর করিত তখনই তাহার মধ্যে সে এক 'প্রকার 

যৌনউত্তেজনা! বোধ করিত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই সে এই 
অস্বাভাবিক ব্যাপারটা বুঝিতে পারে ও এই অভ্যাস দুর করিবার 
জন্য সচেষ্ট হয়। ফলে এই অভ্যাসটী তাহার লোপ পাইলেও সে 
শ্বপ্ের মাঝে পশুদিগের মৃত্তি দেখিতে পাইত ও তাহার সঙ্গেই 

তাহার যৌনউদ্রেক হইত এবং এইরূপে সে হস্তমৈথুনের রোগী 
হইয়া পড়ে। কিন্ত এই সকল অবস্থার মধোও সে পগুদের 
সহিত মৈথুন করিতে কখনও ইচ্ছা করে নাই। শুধু ব্যাপারটা 
ভিন্ন তাহার যৌনধারণ! সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। 

কিস্ত 739/11/ ইহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার ; ইহাতে 
পশুদিগের সহিত যৌনক্রিয়৷ ও মৈথুন করিবার ছুর্ণিবার আকাঙ্ঞা 
জন্মে। পশুকূলের সঙ্গে মানবকুলের নানাবিধ গাহ্স্্য স্বন্ধ হেতুই 
ইহা! সম্ভব হইয়াছে এবং সভ্যতার আদিম প্রভাতের স্চন! 

হইতে আধুনিক সত্যতার অগ্নিযুগের মধ্যেও এই ব্যাপারটা সমধিক 
প্রচলিত হইয়া আসিতেছে । সাধারণতঃ ইহা অশিক্ষিত, অসভ্য 

কৃষকদের মধ্যে ও গ্রামা অধিবাসীগণের মধ্যেই বেশী দেখা যায়। 
এই বস্থটাকে যে সকল সময়েই কুকাজ বলে ধরা হোত তাহা 
নছে। ইতিহাসে দেখা যায় যে ত্রয়োদশ শতাব্ীর শেষ ভাগে 

স্থইডেন দেশেই প্রথম ইহাকে দোষ বলে ধরা হইয়াছিল এবং 
তখনও পশুটার মালিক কেবলমাত্র ক্ষতিপূরণ পাইতেন ; কিন্ধ 
এখনও কতকদেশে ইহাকে দূষণীয় বল! হয় না। ছেবলক বলেন যে 
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€098681185-৮ এই ধরণের অস্বাভাবিকতা অর্থাৎ পশুমৈথুনের 
ইচ্ছা কয়েকটা কারণ হইতেই বেশী দেখা যাঁয়। মানবজীবনের 
পুরাকালের ধারণায়, পশুকূল ও মানবের মধ্যে বিশেষ পার্থক্যহ্চক, 
রেখা না থাক! প্রথম কারণমধ্যে গণ্য ৷ কৃষকদের সঙ্গে পশুদিগের 

খুবই নিকট সম্বন্ধ ও ঘনিষ্ঠতা থাকা এবং এ সকল কৃষকগণের 
প্রায়ই পত্বীদের নিকট হইতে পৃথকভাবে বাস করা, ইহার দ্বিতীয় 

কারণ মধ্যে গণ্য । ইহার তৃতীয় কারণটা এই ষে নরনারীর মধ্যে 
আদিমকাঁগ হতে একটা বিশ্বাস আছে যে পশুদিগের সঙ্গে মৈথুন 
করিলে নানাপ্রকার দুষিত রতিজ রোগ ভাল হয়। ভাগ্যক্রমে 

আমার একটা সাঁওতাল রোগী জুটিয়াছিল, তাহার তৎকালে গণোরিসকা 
হয়। সে আমায় বলেছিল যে প্রথম অবস্থায় তাহাদের জানা 

নানাপ্রকার গাছগাছড়ার ওষধ সে সেবন করে এবং তাহাতে 

বিশেষ ফল না হওয়ায় সে কিছুদিন তাহাদের একটা গৃহপালিত 
ছাগীর সহিত মৈথুন করে যেহেতু তাহাদের ধারণ! যে ছা'গীর সহিত 
মৈথুন দ্বার! এইসব রোগ ভাল হয়। 

পশুমৈথুন ব্যাপারটা যে খুব কম দেখা যায় তাহা নহে, অসপ্য ও 
বন্ত এবং অশিক্ষিত মানবের কাছে নারীর সহিত সহ্গমন করা ও 
পশুমৈথুন করা একই কার্যের মধ্যে গণা। তাহারা যৌনক্রিয়ার 
সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানে না এবং যোনীদেশমধ্যে পুংজননেজিয়ের 
প্রবেশ কাধ্যই তাহাদের নিকট সম্পূর্ণ যৌনক্রিযা.; হুতনাং নারী 
ও পণ্তয় মধ্যে এ বিষয়ে বিশেষ পার্ধকা নাই । একজন জার্মান 
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সমিতি শিস আস ০ 

এঁ কার্যে অভিযূক্ত হয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আনীত হইলে 
ম্যাজিট্রেটে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন “তুমি পণুমৈথুন করিলে 
কেন?” সে খুবই সহজভাবে উত্তর দিল “কি আর করিব? 
বহুদিন আমার পত্বী আমার কাছে নাই, তাই আমি শৃকরীটীকেই 
মৈথুন করিয়াছি।” ইহাঁও একপ্রকার হস্তমৈথুনেরই রূপান্তর মাত্র । 

*সৈচ্ঠদলের মধ এই কার্ধ্যটা খুব রেশী দেখা যায়; স্ত্রী-বিধুক্ত 

হয়ে বছদিন তাঁর! একা এক। বাঁস করা হেতু, ছাগী ইত্যাদি হারাই 

তাহার! যৌনক্কুধ। মিটাইয়! লয়। : 
বিস্ত স্ত্রীবিযুক্ত হয়ে বাঁস করা হেতুই কি তাহারা এ কার্যে এত 

বেণী রত হয়? না তাহা নহে। কৃষকদের মধ্যে পশুমৈথুনের 

্রাচুর্যের একমাত্র কারণ এই যে তাহারা দিনরাত এঁ পশুদের সঙ্গেই 
ঘনিষ্ঠভাবে ভীপনযাঁপন করে; এইরূপে দিবারাত্র পশুদের সহবাস 
কর! হেতু এমনভাবে তাহাদের সঙ্গে স্ুখেছঃখে জড়িত হইয়া! পড়ে 
যে যৌনমিলনে নারীর অভাব তাহার! বুঝিতে পাঁরে না এবং 
ভাহাদের সন্নিকটস্থ পণ্ডই মৈথুনক্রিয়ায় নারীর স্থান পুরণ করে। 
প্রিয়তম পোষা কুকুর আধুনিক ইউরোপীয় নারীর সহবাস 

ইচ্ছ। পূর্ণ করবার এক অতি সহজ সাহায্যকারী বন্ধুকূপে পরিগণিত 
হয়ে আছে। 

বিতিন্নদেশে ও বিভিন্নকালে নর ও নারী উভয়ের পক্ষে বিভিন্ন 
জঙ্জ যৌনক্রিয়ার সাথা হইবার সৌভাগ্য লাত করিয়াছে। সাধারণতঃ 
সর্বপ্রকার গৃহপালিত জন্ধই এই কার্য্যে নিয়োজিত হুইয়া থাকে 
কচিত কেউ তার মধ্যে বাদ পড়ে। পাশ্চাত্যদেশে শুকরী এই 
শিজনে মানবের অতি প্রিয় হইয়া থাকে। তাহা ছাড়! খোটকী, 

গাতী, ছাগী ও . মেষ পু্কষের সহ্বাসের পক্ষে নিরপিত হনব) 



১৮৬ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাঁধি 
শা পাইপ বাসি উস পোলা পাপা এ পি ৯ ও ইতস্তত তাস ৯তাস্ছি লিপি পি লাস সিসির পাস লা ভি তিস্তা তি লস স্পা লালসা সি তি সি ৬৮৯ রাস 

কুকুর, বিড়াল ইহারাত প্রায়ই বেশী আবশ্তকীয় জন কিন্তু মুরগী, 

হাস ইহারাও বাদ পড়ে না 3 চীন দেশে রাজহংসী এই পশুমিলন 
কার্যে অতি বেশী নারীর স্থান অধিকার করে। ইহা ছাড়া, 
ভন্গুকের ঘারা যৌনমিলন সমাধা করা বা কুস্তীরের দ্বারা রতিক্রিয়া 

সমাপণ করার কথাও শোনা যায়। কিন্ত আরে! আশ্চর্য্যের বিষয় 

আছে--রোমদেশের নারীরা সর্পদ্বারা এই ক্ষুধা মিটাইবার প্রয়াস * 

পায় । আমাদের দেশে রাখাল বালকগণ অনেক সময় গোচারণকালে 

গাভী ও ষণ্ডের যৌনমিলন দশনে বা ছাগের যৌনক্রিয়ার দর্শনে এতই 
উত্তেজিত হ্ইয়! থাকে বে তাহার পালের মধ্যের গাতী বা ছাগীর 

সহিত রমণে প্রবৃত্ত হয় 
এই সকল পশুমৈথুনকারীদের প্রতি সামাজিক ও নৈতিক মনোভাব 

স্বদেশে ও সর্বকালে সমান দেখা যাঁয় না, সুইডেনে কিছুদিন পূর্বে 
পথ্যস্ত এই আইন ছিল যে মৈথুনকারী ব্যক্তির ছার! যৌনক্রিযায় 
যদি পশুটার কোনও ক্ষতি হইত, তাহা হইলে সেই পশুর মাশিককে 
মৈথুনকারীর নিকট হইতে কেবলমাত্র ক্ষতিপূরণ লইর়াই ক্ষান্ত 
হইতে হইত। কোথাও বা এইকাধ্যের জন্য দণ্ড দিবার প্রথা 

আছে। আবার কোথাও বা এইকাধ্যের জনক এতই ত্বণা ও 

কঠোরতা দেখা বায় যে নৈথুনকারী ব্যক্তির সহিত নিরীহ-নিরপরাধা 
পণুটাকেও একত্রে দগ্ধ করিবার রীতি প্রচলিত আছে। পশুৈথুৰ 
কাধ্যটাকেও 3০7০725 বলিয়া ধর! হয় এবং তাই এই কার্টার 
উপর দারুণ ঘ্বণা ও কঠোরতা অবলম্বন করা হইয়াছে । ইহাদিগের 
নিকট এই কাধ্যটী এতই স্বৃণ্য ষে ইহার অন্ত পশুটাকে ও মৈথুনকারী 
ব্যক্তিকে একত্রে হত্যা করিবার প্রথা ছিল। মধাযুগে, বিশেষতঃ 

ফ্রাহ্গেও এই একই ব্যবস্থা ও দণ্ডের বিধান ছিল এবং উভয়কে হত্যা! 



বিভিন্ন দৃশ্যে সঙ্গমন্্রখ লাভ ১৮৭ 
জা সঅপিস্িতি সস্তা এল তি পাটি পাছত তপতি লা সিসি রি রত সস পি 

করা হইত। সময়ে কত মাহয ও শৃকরী, কত মানুষ ও গাভী, 
কত মানুষ ও গর্দভীকে ষে এই কুকার্য্ের জন্য একত্র দগ্ধ করা হইয়াছে 

তাহার আর ইয়ত্তা নাই। হেবলক জানিয়েছেন যে টালাস্ 
([08109889) প্রদেশে জনৈক রমণী কুকুরের সহিত মৈথুন 

করায় তাহাকে পোড়াইয়া মারা হয় এবং এমন কি সপ্তদশ শতাঁবীর 
“জনৈক বিখ্যাত ফরাসী আইনবিদ এ কার্ধাটাকে সমর্থন করিয়াছিলেন। 
ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনেও এই কার্টার জন্ত বিভিন্ন দগুদানের 

ব্যবস্থা আছে। উক্ত আইনের ৩৭৭ ধারায় ইহার বিশেষ বিবৃতি 

ও যথোপযুক্ত দগ্ুবিধানের ব্যবস্থা করা৷ আছে এবং এইরূপ কার্ধ্যকে 

অস্বাভাবিক অপরাধের” মধ্যে ধরা হইয়াছে। ইহাতে বল! হইয়াছে 
“81১06৩9%৮ ড91906920115 1793 08091 10692000789 

88186 60৪ ০0:09 ০01 1080019 ভ101) £)ড 21080, 

ফা0008 ০ ঠা ৪091] 09 [00010191790 আআ?) 

6292080026961010 601 1169) ০01. জা 101021801)10092% 

০01 81609 09807105102 1007. ৪, 69210 11101) 109 

9366200 00 6০7 59৮2৪ %00 81381] &180 09 119,019 $০ 

£09% অর্থাৎ বদি কেহ্ প্রকতির বিধান অমান্ত করিয়া কোনও 

পুরুষ বা স্ত্রীলোক বা পশুর সহিত দৈথুনক্রিয়া করে তাহা হইলে 
তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাস বা দশ বৎসর পর্য্স্তকালের জন্ম 
সশ্রম বা অশ্রম কারাবাস এবং তাঁহ! ছাড়াও অর্থনা বিধান হইবে। 
বড়ই কঠোরতাঁর সহিত এই আইটী করা হইয়াছে । এই 
ধারাটাতে যাবতীয় অম্বাতাবিকমৈথুনের কথাই বল! হ্ইয়াছে। 
্রীলোকের মুখঘারা সহগদন করাও এই ধারাম্ুসারে দণ্ডনীয় 
যদিও একটী মার্রাজ ঘটনার ইহাকে ঠিকমত অন্বাতাবিক অপরাধ 



১৮৮ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
স্টিকি সি স্পস্ট সর সা 

বল! হইবে কিনা তদঘিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে (999 
09০520082810]0 18100:87১ (1886) ৪1: 582) 

কিন্ত এই কার্ধ্যের জন্য দণ্ডনীয় করিতে হইলে বাদিকে নিগ্নোক্ি 

চারিটা বিষয়ে প্রমাণ প্রদান করিতে হয় বথা £-- 

(১) আপামী, নরনারী বা পশুর সহিত মৈথুন করিয়াছে। 
(২) উক্ত মৈথুন হ্বতাবের বিরুদ্ধে করা হইয়াছে? পু 
(৩) আসামী ইচ্ছ! করিয়াই এই কাধ্য করিয়াছে । 

(৪) প্ঁ মৈথুনে পুংলিজটা প্রবেশ করিয়াছে (692096286100)। 

তবে এই কাজের অতীব কঠোর দগুবিধান করা হইলেও ইহার 
জন্ত অতি পরিফার ও বিশ্বীস্তসান্দীর বর্ণনা লইবার আদেশ দেও 

আছে, নচেৎ এইসব কার্যের দোষারোপ করা খুবই সোজা এবং 

এই সহজ উপায়টার সাহায্যে অনেকে অন্ক নিরীহ ও নির্দোষ 
ব্যক্তিকে বিপন্ন করিতে পারে । এইজন্ত 9910 198৪ (1986) 

27 1. 1১, ৯ 353 মামলায় নির্দেষ করা আছে যে “4. 9108789 

০06 86691006106 0০0 ০000016 ৪০000122019 ঘ1 ৪৪৪ 

6০ 02106 800 ০7৮ 01600]6 6০ 2910369, 6159 ৪৬1092)09 

10 8800076 01 ৪00 8, 01087891088 6০. 1 ভওয 

90101001706 10 ০2092 6০ 0০010 635 &000880+1 

এই ধারার জন্ক পুংলিঙ্গটার প্রবেশ অর্থাৎ 76096750105 হইলেই 

অপরাধজনক কাঁধ্য কর! ধাধ্য হইবে এবং এই 75739658107 
সম্বন্ধে 41192) (1849 ) ও 00 স্থুইশত সত্ধর পাতায় সবিজারে 

বল! আছে। এই দণ্ডবিধানের স্থলে, ইহাও বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ 
করা আছে বে অস্বাভাবিক যৌনাঁভিগদন সম্বন্ধে শুধু বাহার 
উপর মৈথুন কর! হইয়াছে তাহায় একক ধর্ণন!- গুনিলে চলিবে দা । 



| বিভিন্ন দৃশ্যে সঙ্গমন্ুখ লাভ ১৮৯ 
মিসস লস লি পাটি সত লা পি সরস পা টি রি সরি সস সস সিসি 

05005৮ (1918 ) চা, 0. (00.) ০38০৫ 1918 

মামলায় এই দগ্ুবিধানের সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান করিয়া বল! 
হইয়াছে যে [6 19 83869 (60 001)5106 00 609 0100]০- 

0978590 66986110073 ০06 615৪ 09901 017 1) 010 61)9 

সি বাটি শরণ 

0$8692209 19 8810 60 19959 19997 0010701016690, 0101888 

»০৫ 88 1989,8075 01896 69961000705 18 9106181906৩ 

৪139018] 78101), 

এই কুকাজের জন্য এত কঠোর দগ্ডবিধানের মূলে আছে 
এই যে, পশুমৈথুন ব্যাঁপারটীকেও পুংমৈথুন বা 9০৫০00র 
মত এক শ্রেণীতে পর্যবেক্ষণ করা মানবের মনের এক স্বাভাবিক 

প্রবৃত্তি। তাই হ্েবলকও বলিয়াছেন যে "108 ৪369109 

৪৩91105 01101) অ৪,৪ 09011918615 93:9701890 6০৭৪1৫8 

6098৪ 9116৮ ০: "0018 02%9005 আ9৪ 00906198810 

18:59 07988879006 (0 6176 9০6 6186 10996151065 

আ৪৪ 7968090 ৪৪ 11700 ০ 90৫০0015+ ৪1) 00909 

ড1)10)) ৮8৪ 519ছ90 আ10) 58 10586209] 10707 

871৮ 81608961)67 010 ৪05 8০০৪1 80018] ০ 

06290198] 173] 16 089890.» কিন্ত এইরূপ কঠোর দণ্ড- 

বিধানের সার্থকতা ও সমীচিন্তা আদৌ নাই। যাহারাই এই কুকাধ্যে 
রত হয় ভাঁহারাই হয় অস্বাভাবিক মনোভাবধুক্ত, (4001)101$ 

80102075]") অথবা তাহারা অতি ক্ষীণ মনোবৃত্তিসম্পন্ন। ইহা 

ছাড় পশুমৈথুনে, পণুর উপর নিষ্ঠুরতা প্রকাশ ন| পাওয়া পর্যন্ত, 

তাহাকে কোনও মতেই সমাঅধ্বংশকারী কার্য বলিয়৷ আদৌ ধর! 
যায়না বসং ফোরেলের ( 5০:91) মতানুসারে তাকে বলতে 



১৯০ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
রোস্িতী আপস স্টিল 

পারা যায় 075৪. ০0 039 20086 1)87001938 . ০06 629 

19001095108) 81991801079 01 619 ৪9:09] 10)07)0199.৮ 

€চীর্ধ্যব্ৃত্তিতত ০ষীনস্ুখানুভৰ | 

এইবারে আমি একটী অতি অদ্ভুত যৌন-অস্বাতাবিকতার 
সম্বন্ধে বলিব । ইংরাজীতে ইহার নাম 71920018819, চৌধ্যবৃত্তির, 
সহিত কোথাও কোথাও বে যৌনআনন্দ অনুভব কর! হয় ইহা 
সেই অন্বাভাবিক মনোভাব । এই সম্বন্ধে অতি সুন্দর ও বিস্তারিত 
বর্ণনা আমি ছুইটী পুস্তকে পাঠ করিয়াছি এবং পাঠকদিগকেও 

সেই বহি ছুটা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ইহাদের প্রথমটার 
নাম ্রিকেল (96919] ) প্রণীত 76908118716198 ০ 

797)851073 এবং অন্তটার নাম ছিলি (59815) প্রণীত 

11979] ০00:1708. 570. 71180073800$, ইহা ছাড়া, 

এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে অধিকতর বিশদভাবে আলোচনা করিতে 
হইলে ক্ব্লক ইলিস প্রণীত 9৪0198 10 6189 7৪501701095 

০৫ 393 ৬০1, ৬17 গ্রন্থে 41906০1980৮” নামক 

অধ্যায়টী অধ্যন্ন করিতে হুইবে। 
বিগত অষ্টাদশ শতাব্বীতে এই অস্বাভাবিক যৌনব্যাপারটার 

উপর বিশেষ লক্ষ্য পড়ে ও এ সময় হইতে উহাকে £097$০188518 

আখা। দেওয়া হয় “ইহাকে কতকটা 40070705015 ব! 

ক্ষিগ্ততার ক্ষুদ্রসংস্করণ বলিতে পারা যায়। ১৯১৭ সালে চিদ্ষাগে! 

নগরীর মনোবৈজ্ঞানিক কিরনান্ (39750 ) প্রথম ইহাকে 
[16260186015 নাম প্রদান করেন ও সেই সময় হইতেই 

হেবলক এলিসও এ নামটাই ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।, 



নস্ট সিসি পাস্তা সিসি আম্মি সর সি 

কিন্ত লায়ন্স্ নগরীর ল্যাকানসেনি (18098888759 ) ১৮৯৬ 

সালে প্রথম এই অস্বাভাবিক যৌনব্যাপারটাকে লিপিবন্ধ করেন। 
'270016912র স্বরূপ ও উৎপত্তি ভাঁল করিয়া বুঝিতে 

হইলে আমাদিগকে -419019914 নামক অপর এক অস্বাভাবিক 
যৌন প্রবৃত্তির ব্যাপার অগ্থে বুঝিতে হইবে । নরনারী অনেক সময় 

ন্ত্রণার মধ্যে যৌনসুখ অনুভব করে ; 'তাহারই নাম :4190160760, 
এক্ষেত্রেও চৌধ্যবৃত্তিদ্বারা মনে যে একটা দারুণ অশোয়াস্তি ও 
উদ্বেগ জন্মে তাহাই নরনারীর মধ্যে যৌনউন্মাদনার প্রেরণ! দেয়। 

সাধারণতঃ নারীরাই এই অস্বাভাবিকতা দোষে বেশী হুষ্ট থাকে। 

ইহাতে অপন্থত দ্রব্টার মহাধ্যতা বা দুণ্পরীপ্যতা সম্বন্ধে কোনও 
বাঁধাধর! নিয়ম নাই। অতি তুচ্ছবস্ত যথা এক টুকরা সিক্ষ বা 

একট! ছিন্ন মোজা পর্য্স্ত অপহরণের দ্বারা যৌনউত্তেজনা আসে ; 
'অনেক লময় অতি বড় ধনী কন্ঠারাও এহপ্ণপ তুচ্ছজিনিফ অপহরণের 
ঘারা অস্বাভাবিক মনোভাবের পরিচয় দেয় ও তথ্বারা অস্বাভাবিক 

যৌনম্খ অনুভব করিয়। সখী হন। অনেক সময় ্গাক়্বিক নর- 
নারীদের মধ্যেই এই দৌঁষটা বেশী দেখ যায় এবং ইহাকে 7১:০০ 
£9628))18হ0 মধ্যেই গণ্য করা উচিত। 

অনেক সময় ধ্বজতঙ্গ রোগগ্রস্থ খ্বামীদের পত্বীরা স্বামীসহবাস- 

সুখে বঞ্চিত। হওয়ায় তাদের মনে এ ভাবের একট! অস্বাভাবিক 
মনোবৃতি দেখা দের়। তাহা ছাড়া বুবক-যুবতীর়াঞ অধিকাংশস্থলে 
"্নঅন্বাভাবিকতার অধীন হয়। 

এই ভাবের 70905০15818 রূপ অস্বাভাবিক ঘৌনবৃত্তির 

পরিচন্ব ইউরোপে বহুলপরিসাণে পাওয়া বাইলেও ভারতবর্ষে ইহার 
প্রচলন নাই বলিলেও চলে । এইরূপ অস্বাভাবিকতাটাকে যথাযোগ্য 



১৯২ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 

মনোবিজ্ঞানের ও যৌনবিজ্ঞানের সাহাব্যে সবর আরোগ্য করা 
সম্ভবপর । 

নরনারীর গুগ্তস্থান্প্রদর্শতনর মাদকতা ৷ 

এইবাব আমি নরনারীর অপর একটা অস্বাভাবিকতার কাহিনী 
বলিতে আবম্ভ কবিলাম। যৌবন ও প্রোড় অবস্থায় এই যে ব্যাপারটা 
অস্বাভাবিকরূপে উপস্থিত হইতে দেখ! যায় তাহা বাল্যাবস্থার 
ত্বাভাবিকতার মধ্যেই প্রথম জন্মগ্রহণ কবে। অনেক পুরুষ, তাহার 
হজননেক্িয়টাকে এবং অনেক বালিকা! তাহাদের উত্ভিমন স্তন ছুটাকে 

লোকচক্ষুর সামনে তুলিয়া! ধরিতে চায়। কিন্তু শিশুকাল হইতেই 
ভাবে জননেক্জিয়ের উন্মোচনক্রিয়া অতি ম্বাভাবিকরূপে শিশুদের 
মধ্যে দেখা যায়। শিশুরা উলঙ্গ থাকিতেই,বেশী ভালবাসে ও 

পছন' করে; তাহারা শুইবার পূর্বে একবার উলঙ্গ হইয়া নৃত্য 
করিতে চায় এমনকি অজানা অচেনা লোকদের সায়েও তাহারা 

আবরণ উত্তোলন করিতে বেশী আনন্বোধ করে। বার বৎসর 

বয়স পর্ধ্যস্ত তাহারা এমন কি নিজেদের মধ্যে পরস্পর বস্তাদি 
উদ্মোচন করিয়া কৌতুহলবশে পরস্পর জননেক্্িয়াদি সন্দর্শন করে । 
কিন্ত তখন পর্য্যন্ত ইহার মধ্যে অন্বাভাবিকতা৷ কিছুই থাকে ন৷ 
এবং এ এ ক্রিরাগুলিফে শ্বাভাবিক কৌতুহ্লম্পৃহা বা সরল 
আনন্দের অভিবযাক্তিত্বরূপেই ধরা বাইতে পারে। 

১৮৭৭ খ্বীষ্টাবে ল্যালেশ্স, (1.989259 ) সর্বপ্রথম এইরপ 

যৌনবন্সার্শনাদিরূপ অস্বাভাবিক যৌনইচ্ছাটীকে 95115150939: 
নাঁঘ দিয়াছিলেন। তিনিই এসময়ে সর্বপ্রথম অন্ুসন্ধাদি, কনর 
জাঁদিলেন বে পু্জ্য তার জননেজিয়টাকে স্বীলোফের দৃ্িগোচয়ে 



.নরনারীর গুপ্তস্থান প্রদর্শনের মাদকতা ১৯৩ 
এক্সিম ভিসির সিস ৯ সিল 

আনয়ন করে একটা অপুর্ব যৌনন্থখ লাভ করে; প্র স্ুুখটা তার 
কাছে ঠিক স্ত্রীসহবাসের সুখের স্ঠায় ; আবার নারীও তাঁর গুপ্ত 
যৌনস্থানগুলিকে পুরুষের সায়ে উ্ুক্ত করিয়৷ প্রমতই পুরুষসঙ্গরূপ 
যৌনআনন্দ পায়। সাধারণতঃ তাহারা যুবক-যুবতী ব। অল্পবয়স্ক 
সরলমতি বালক-বালিকাদিগের কাছেই নিজেদের গুস্থানটী উদ্ৃত্ত 

করে। অনেক ন্বারীই এখনি শ্বীকার করিয়া! বলিবেন যে তাহাদের 
অল্পবয়সে 'অনেক পুরুষ তাহাদিগকে তাহাদের গুপ্তস্থান দেখাইয়াছে। 
এইরূপ ঘটনা খুব বিরল নহে এবং 1 ০:৮৮০০৫-7:৪৪৮ বলেন যে 
২৯১ জন যৌনঅপরাধীর মধ্যে ১*১ জন এই খস্থান প্রদর্শন 
বাল্লার অন্ত আসামী হইয়াছিল। 

এই অস্বাভাবিক যৌন কার্টার মধ্যে একটা অতি অদ্ভুত 
ব্যাপার আছে। অত্যন্ত কামুকত৷ হেতুই নরনারী এইভাবে 
গুপ্তস্থান প্রদর্শন করে বটে এবং হারা প্রায় যৌবনমদে 
মাতোয়ারাও থাঁকেন ইহাঁও সত্য, কিন্তু এইভাবে গুধস্থান প্রদর্শন 
দ্বারা পরপ্পর যৌনকাধ্যে আহ্বান করিম মিলিত হইবার ও 

সহ্বাঁস ঘ্বার৷ দৈহিক ক্ষুধা মিটাইবার কোনও প্রচেষ্টা বা ইচ্ছা 
তাহান্দের মধ্যে দেখা যায় না। তাহার! কেবল নিজেদের অঙ্গাদি 

দেখাইয়াই একটা অব্যক্ত যৌনন্থ আস্বাদন করে এবং মনে মনেই 

সেই সুখের স্বাদ লয়। ট্হিক মিলনের জন্য তাহারা ব্যাকুল হয় না। 

পুরুষ যে মেয়েটাকে তাহার নিদর্শন করায়, তাঁহাকে সে মোটেই 
স্বৌজ্নপতধো্নাহ্বান করে না, সে তার কাছে অগ্রসরও হয় না এবং 

এমন কি তার সঙ্গে একটা কথা কহিবার ইচ্ছাও তার কখন হয় না; 
সে শুধু নিজ পুরুযাঙ্গটী তাকে দেখিয়েই এক অফুত সুখ পায়। 
এইটা যেন সম্পূর্ণ এক মানসিক সহবাস ; ইহাতে দৈহিক যোগাযোগ 

১৩.. :. . 



১৯৪ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
সপ্ত সিসির সস সপ সরি সিটি সি 

কিছুই নাই। তাহার কোনও যৌনউত্তেজনা পধ্যস্ত দেখা যায় 
নাঃ এমন কি যে লিঙ্গটী সে প্রদর্শন কবে তাহাও শিথিল ও শীতল 

থাকে ; প্রচণ্ড যৌন্উত্তেজনার ভাব ও তদ্বেতু রক্তোচ্ছাঁন এবং দৃঢ়তা 
তাহাব মধ্যে দেখা যাঁ় না এবং সে এ্রকার্যের সঙ্গে হস্তমৈথুন 
করিতেও চায় না। সে শুধু সেই নারীকে তাৰ জননেক্দরিয়টা প্রদর্শন 
ক'রে মনে মনে কল্পনাদ্বারা অনুভব কবে যে তাহার এ কার্ধ্যটীব 
দ্বারা সেই স্ত্রীলোঁকটীব মধ্যে এক যৌনশিহরণ নিশ্ষই জাগিয়াছে । 
এ চিন্তাটার দ্বারাই সে তার মনের আশা মিটাইয়া লয় এবং নিজেব 

মনের মধ্যে অসীম যৌনশাস্তি লাভ করিয়া স্থুস্থচিত্তে ও শাস্তমনে 

সেই স্থান্টা ত্যাগ করির! ধীরে ধীরে চলিয়া যাঁয়। 

সাধারণতঃ শিশুর! বাল্যকালে যে নিজেদের লিঙ্গাদি পরম্পরের 

নিকট উন্মুক্ত করে এব পরম্পর জননেন্দিয়ের প্রতি চাহিয়া দেখে তাহার 
মধ্যে অস্বাভাবিকতা বা কামুকতার কোনও নিদর্শন নাই ; তাহাকে 
কেবলমাত্র শৈশবক্রিরা রূপেই ধরা যাইতে পারে । সেইভাবে পরম্পর 

ষৌনযন্ত্রাদি দর্শনের ছারা তাহাদের ফলে কোনও যৌন্উত্তেজন৷ বা 

যৌননুখ আসে না--তাহ৷ নিছক বালস্বভা বন্থুলভ চপলত। 

ও সরলতাপুর্ণ কৌতুহল মাত্র। তাহার পর আর একপ্রকার 
নরনারীর মধ্যে এই কাঁটী দেখা যায়। প্রীয় যৌনক্ষমতাঁহীন 
ব্যক্তিরা বা ধবজভঙ্গগ্রস্থ ব্যক্তিরা, অথব। বৃদ্ধবাক্তিরা নিজেদের 

মধ্যে যৌনউত্তেজনা আনিবার অন্ত এই কাজটার আশ্রয় লয়। 
ধবজভঙ্গরোগপ্রস্থ ব্যক্তিদের সহজে কোনও মতেই লিোত্রে+ ইয় 
না; মনে হত দারুণ সঙ্গমলিগ্পা ও অদম্য কামপিপাঁসা জাগে কিন্ত 

লিঙ্গোদ্রেক না হওয়া হেতু ভাঁহার! নিকেদের মনোবাসনা মিটাইতে 
অক্ষম হয় এবং মনের আশা মনেই লুকাইর়া রাখে । সেই হতভাগ্য 
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চিত আস্মিিসসিপস স্ শিস ি্সসিলস্সিতে  লসিিপিসি 

জীবগণ তাহাদের অতৃপ্ত কামবাসন! এই কার্য্ের দ্বারা কতকটা 
মিটাইবার চেষ্টা পায় এবং যথনতখন রমণীদের সম্মুথে নিজ 
যৌনবন্ত্রটাকে উন্মুক্ত করিবার চেষ্টা করে। সে এমনভাব দেখাইয়া 

এ কাধ্যটী করিয়! থাকে যে রমণী ষেন ভাবে যে সে হঠাৎ অন্যমন্ক 

হইয়াই তাঁহার যৌনযস্ত্রটী খুলিয়া ফেলিয়াছে, অর্থাৎ এইকাধ্যে উক্ত 

পুরুষটার কোনও* ইচ্ছা বা চেষ্টা নাই, তবে তাহার অন্তমনস্কতা এবং 

সরলতা হেতুই হঠাৎ যেন তাঁর জননেজ্জিয়টা 'আবরণমুক্ত হইয়া 
পড়িয়াছে। ঠিক এইরূপ ভাব দেখাইয়া উক্ত পুরুষ তার গু স্থানটা 
প্রদর্শন করায়। এ কাধ্য যাহারা করেন তাহারা যে অশিক্ষিত বা 

অগসভ্য ব্যক্তি তাহা মনে করিবার কোনও কারণ আমাদের নাই ; 

অন্তপক্ষে অনেক শিক্ষিত ও সভ্য ব্যক্তিগণও এই কার্য্যে প্রবৃত্ত 
হইয়া থাকেন এমনও দেখা গিগ্নাছে। অনেক ব্যক্তি তাহাদের 

বার্ধক্যের সময় এই কাধ্যটা প্রায়শঃ করিয়া! থাকেন। সেইকালে 
তাহাদের যৌনশক্তি সম্পূর্ণ হ্থাস পাইয়! থাকে এবং নারীসহবাসে 
তাহাদের আদৌ ক্ষমতা থাকে না, অথচ তাহাদের মনে কামবাসনা 
দ্বিগুণ গ্রজ্লিত হয়। সেই প্রদীপ্ত কামবাসনা! মিটাইবার জন্য 
তাহারা অন্ঠান্ত অস্বাভাবিক কাধ্যাবলীর সহিত তাহাদের ও- 
স্থানটীকেও প্রদর্শন করাইবা থাকে ও এইরপে মনে মনে 
যৌনসুখ বোধ করিবার চেষ্টা করে। এইশ্রেণীর বাকিদের এ 

কাধ্যটাকে বৃদ্ধ বা অক্ষম ব্যক্তিদের প্রচেষ্টা বলিয়া ধরা 
যাইতে পারে । 

কিন্ত আর এক উদ্দেশ্য লইয়া নরনারী গুধস্থান উন্ুক্ত করে 
তাহা হইতেছে যৌনলকার্য্ের আবাহন। পুরুষ ও ভাবে 
তাহার জননেক্জরি়টী প্রদর্শনের দার! নারীর মধ্যে কাদ জাগাইবার 



১৯৬ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 

চেষ্টা করে এবং অনেক সময় ইহা দ্বারা সে লিদধকামও হইয়া 
থাকে। এমন অনেক ঘটনা আছে যে কোনও পুরুষ অপব 
একটা স্ত্রীলোককে এইভাবে প্রতিনিয়ত নানাভাবে ম্বীয় জননেন্জিয়টা 

দেখাইয়া তাহার মধ্যে যৌনক্ষুধার উদ্রেক করিয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে 
সেই নারী সেই পুরুষেব কামশয্যায় ধরা দিয়াছে। প্রথম প্রথম 
নারী, সুমুখে এ গপ্তস্থানটা হঠাৎ দেখিয়া ফেলিলে লঙ্জাবশে স্বীয় 
নয়ন ত্বরিতগতিতে অন্যত্র সরাইয়! লয়ঃ কিস্তু বিপবীত লিঙ্গেরও 

একটা অন্কুত আকর্ষণীয় শক্তি আছে, এবং সেইজন্য ক্রমে ক্রমে 
সেই নারী যখন আবাব সেই পুরুষকে তাহার সুমুথে এ বস্তটীকে 
দেখায়, তখন সেই নাবী অলক্ষ্যে এবং কখনও বা আড়নয়নে তাহা 
তাকাইয়া দেখিতে থাকে এবং ক্রমশঃ সে এই দৃশ্যে অত্যস্থা হয়ে 
পড়েন। এমন ঘটনাও আছে যে এইভাবে পুংযৌনযন্ত্রটী দৈনন্দিন 
দেখিতে দেখিতে সেই নাবীও স্বীয় স্তনদেশ, কখনও বা উর এবং 
কখনও বা বগলের চুল ইত্যাদি সেই পুরুষটাকে দেখাইতে থাকে । 
এইভাবে ক্রমশঃ যৌনবন্তরপ্রদর্শনাঁদির ছার! উভয়ে উভন্বকেই কামভাবে 
অনুপ্রাণিত করে এবং যৌনক্রিড়ায় মিলিত হইবার জণ্ত উভয়ে 
উভয়কে নানাভাবে ইঙ্গিত করিতে থাকে । অবশেষে একদিন সত্যই 

তাহারা মিলিত হয় এবং যে জিনিষগুলিকে দুর হইতে পরষ্পর 
পরম্পরকে দর্শন করাইতেছিলেন, এইবারে সেই সেই যঙ্জাদির পরশস্থখ 
অনুভব করেন। এইরূপে যৌনযস্ত্রাদির নিরীক্ষণ ছারা অনেক 
নরনারী যৌনকার্যে মিলিত হইবার সুযোগ ও নিমঞ্জণ লাভ কীিয়ার্ছে 
ও তাহার পর হইতে গোপনমিলনে নিজেদের প্রমত্ত কামপিপাসা 

প্রাণভরিয়া মিটাইতেছে । 
থে দরনারীর। এইভাবে পরম্পর পরম্পরকে গুপ্স্থানগুলি দেখান 

শস্ঠস্মতরিপিস্মসি তি 



নরনারীর গুগুস্থান প্রদর্শনের মাদকতা ১৯৭ 

তাহাদিগকে নানাভাগে বিভাগ কর! হইগ়াছে। ক্রাফট স্এবিং 
ইহাদিগকে রোগান্ুসারে ( ০11:108] ) চারিভাগে ভাগ করিয়াছেন 
যথা-_-(১) মন্তিষ্ষ ও শিররীড়ার রোগহেতু মস্তি দুর্বল নরনারী ; 
(২) এপিলেপ্টিক নরনারী; (৩) ন্গায়বিক নরনারী / এবং (৪) 
বংশগত ব্যাধিযুক্ত নরনারী। কিন্ত হেবলক-এলিস বলেন যে 

এই ভাগ বেশ* সুবিধাজনক নহে। নরউড.-ইষ্ট এই শ্রেণীর 
নরনারীকে সুবিধার জন্য কেবমাত্র ছুইটাীভাগে ভাগ করিয়াছেন? 
গ্রথম দলকে বলা হয় যে “মনদৌর্বল্যযুক্ত+ বা 755 ০1)0798.6110. 

উ ভাবের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বারো৷ আন৷ ভাগ এই শ্রেণীতে পড়ে। 
দ্বিতীয়দলকে বলা হয় যে 'পাপমনযুক্ত' বা 7)97:8%9. এ সকল 

্্ী-পুকুষের মধ্যে বাকি চারি আনা এই. শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। 
অনেকের মতে মগ্তপান এই অগ্বাভাবিকতার মূলে থাকে। তাই 
যখনই মগ্তপানের ইচ্ছা মানুষের মনে কম হয়ে আমে তখনই এরই 
ভাবের অশ্বাভাবিকতাঁও কমে আসে । ১৯১৩ সালে ইংলগ্ডে ও 

ওয়েলসে ৮৬৬ জন নরনারী এই দোষে দণ্ডিত হইয়্াছিল। কিন্ত 
পরে ১৯২৩ সালে, যখন মগ্যপানের প্রাবল্য দেশে যথেষ্ট কমিয়াছিল 

তখন, আরো! অধিকসংখ্যক নরনারীর মধ্যেও মাত্র ৫৪৮ জন এই 

দোষে দণ্ড পায়। 

ধাহারা বলেন ষে মানবের গুধস্থান প্রদর্শনের ইচ্ছা, কেবলমাঞ্র 
তাহাদের এপিলেপ্সি রোগের জন্ক অজ্ঞানতার মধ্যে উপস্থিত হয়, 

তাখার্সী”বড়ই ভুল করেন। অবশ্ত ২৪ জন এপিলেশ্সি রোগীর 
মধ্যে অজ্ঞান অবস্থায় ভাবের গুধস্থান খুলিয়! দিবার ইচ্ছা স্পষ্ট 
দেখা যায় বটে কিন্ত তাহাকে রোগের একটা অঙ্গহিসাবে বলিলেই 
ভাল হয়; এঁরোগের মধ্যে অনেকে প্রতাবও করিয়। থাকে । কিন্ত 



১৯৮ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
খাসির রাম সিসি কি পস্টি পোস্ট সি পট সিসি জার্সি ছি এরাই সিএ ০০ 

এইসব কাধ্যের মধ্যে ইচ্ছা বা জ্ঞানের কোনও উদ্মেষ থাকে না। 

অথচ এই "গুধস্থান প্রদর্শন করার” মধ্যে আমরা বর্ডার একটা 

ইচ্ছা বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাই; তাহার মনে হঠাৎ এ গুধরস্থানটা 
রমণীর চোখের সায়ে ধরিবার একটা আগ্রহ বা ইচ্ছা জন্মে, সে 

এ কাজের স্থান ও সময় নুবিধাজনকভাবে স্থির করে, তজ্জন্য সে 

একটী নির্জনস্থান খোঁজে এবং ১টী বা ষ্টী মাত্র রমনী 

যেন তথায় থাকে বা কেবলমাত্র ছোট বাঁলকবালিকা যেন তাহা 
দেখে এই ভাবের সন্ধান লয়। নুতরাং তাহারা যথেষ্ট জ্ঞান ও 

বুদ্ধির ছ্বারা এবং এক তীব্রইচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াও এই কাজটা 
করিয়৷ থাকে । 

যাহারা এপিলেশ্সি রোগের মধ্যে অজ্ঞানতার মাঝে এত কার্ধ্য 
প্রকাশ করে তাহারা আইনের গণ্ডভীর বাহিরে থাকে কিন্ত বাকী 
সকলে এ কার্য করার জঙ্ত আইনানুসারে দণ্ডনীয় হয় । যৌনযন্ত 
প্রদর্শন করাটা যে অস্বাভাবিক মনোবৃত্ির পরিচাননক তাহাতে 
আর ভূল নাই। এই কাঁজ যারা করে তার! নিশ্চই সুস্থ মন 
দিয়ে বাস করে না। উপদেশ ও চিকিৎসাদির ছার! ইহা ক্রমে 

ক্রমে চলিয়া! যায় । ত্বীলোকদের মধ্যে এইরূপ অস্বাভাবিকতাটা 
খুব কমই দেখা যায়, তবে বালিকাবয়সে তারা অনেক সময় এই 
কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেও বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই তারা পরিবর্তিত হুইয়। 
পড়ে । ক্কচিত, কখনও ২1১ জন! স্ত্রীলোক তাহাদের উত্ভিন্তন 
ছটা পুরুষকে দেখাইবার লোত সংবরণ করিতে পারে না; ভবে 
এইসব ক্ষেত্রে এইসকল রমণীর! প্রায়ই বেশ্তা বা অসততী রমণীদের 
মধ্যে গণ্য এবং এইকপে ভ্তনধুগল প্রদর্শন দ্বার! তাহারা খরিদ্দার 
আবাহন করিরা থাকে; আনেকসময়, ইচ্ছাকত অন্কমনক্ষতার 



নরনারীর গুপ্তস্থান প্রদর্শনের মাদকতা ১৯৯ 
পস্টিএসিসি৩িিাসিলাসটি এ পাপী রসি সিরা পি পিসি সিসি সিসি পি পা াসিপস্িপাসিশিি তাস সিসির সিসির সিন্স সস্তা 

ছলে এসকল নারীরা নিজ নিজ বক্ষদেশ ও স্তনধুগঞ্গ বেশ স্পষ্টভাবে 

লোকচক্ষুর নিকট উন্ুক্ত করে; বিশেষতঃ তাহাদের মধ্যে যাহারা 
স্পুষ্ট ও মুডোল কুচধুগলের অধিকারিণী তাহাঁরাই এইকাধ্যে 
বেশী যোগ দেয় । যাই হৌক ইহার মনস্তত্ব অতি সোজ। এবং 
শুধু হতভাগ্য মানবকে মুগ্ধ ও আক্ষ্ট করিবার জন্যই ইহা! ব্যবহৃত 
চুয়। আবার «অতি বৃদ্ধ লোলচম্ম পলিতকেশ গলিত্ত স্বামীদের 
প্রাথহীন মনে কামউত্তেজন! আনিবার জন্ত সেই “ৃদ্ধন্ত তরুণীভার্ধ্যা 
তাহার স্তন, এবং এমন কি তাহার নগ্ররপ দেখাইয়া তাহাকে 

যৌনকাধ্যে পুনঃ পুনঃ লিপ্ত হইবার জন্ঠ ব্যাকুলভাবে চেষ্টা করে। 
ধতই বিফল হয়, যতই সেই মুর্খ ও পাষণ্ড বৃদ্ধ নিজ অক্ষমতাহেত 

তাহার মনরপ্জনে অরুতকাধ্য হয়, ততই সেই অধীরা--যৌবনাকুলা 
নারী সেই বৃদ্ধকে কামভাবে অনুপ্রাণিত করিবার জঙন্ত গুপতস্থান 

নানাভাবে স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করিতে থাকে । ইহা যৌনকার্ে 
আবাহন ও নিমন্ত্রণের স্তায় | 

গুপস্থান প্রদর্শন করানর মত অশ্লীলবাক্য বলাও অনেক 
নরনারীর অভ্যাস আছে । ইহাকেও পূর্বোক্ত 91711)1610101802 

মধ্যেই ধরা যাইতে পারে। খপ্রস্থান প্রদর্শন করানর পর যেমন 
মনে একটা যৌন'মানন্দ জন্মে, তেয়ি অগ্লীলবাক্যাদির কথনের 

দ্বারাও মনে একটা অঙ্গুরূপ যৌনন্থথ আসে । নিজ জননেন্িয়টাও 
অন্ত নারীকে দেখিয়ে, তার মনে একটা অপরূপু ভাব জন্মাইয়া, 
নিজে যেমন একটা যৌনস্থথ লাভ করে, তেম়ি অন্য নারীকে, 
কিনব! নারী অন্য পুরুষকে অব্যক্ত অশ্লীলবাক্যাদি শুনাইয়াও অভিনর 
যৌনম্খ পায় । 

গুধস্থান প্রদর্শনের দ্বারা অনেকরকম মনোভাবের বিকাশ হয় । 



চি যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
স্পিন সি সি্সিিপাসিপিসসিতিসিসিতসসি এসসিপা সিসির সিটি সি রাস্সিসিিসিপস্পিিসিসা লস সি পিসিটিসিিপাস্মিল সরি খথবাসিপাস্ি আসতাম সিসি সির স্পা স্পস্ট পপ তি সস্ি 

প্রথমত, হয়ত নারী উহা! দেখিয়াই ভীত। হইয়! পলাইয়। যাইবে ; 
দ্বিতীয়তঃ উহ। দেখিয়া হয়ত নারী সেই পুরুষকে অতি কুদ্বভাষায় 
গালিগালাজ করিবে ; তৃতীয়তঃ উহা! দেখিয়া হয়তঃ সেই নারী 

আনন্দিত হইবে, ক্ফ,্ভি পাইবে বা হাসিয়া লুটোপুটা খাইবে, 
কথনও বা সে হয়তঃ তাহার উত্তরে নিজ গুর্স্থানটাও দেখাইবার 

চেষ্টা করিবে। এই শেষপ্রকার মনোভাবটা জ্থিলেই পুরুষ 
অত্যন্ত আনন্দ পাইয়া থাকে । আবার আর একরকম অস্বাভাবিক 
ব্যাপার এই সুত্রে দেখা ষাঁয়! অনেক পুরুষ রমণীদের সাদা পোষাকের 

উপর কালি, এসিড, বা এইপ্রকার কোনও জিনিষ নিক্ষেপ করে 

সেই পোষাক কলঙ্কিত করে এবং এইকাধ্যের দ্বারা অসীম যৌন- 
সখ পাঁ়। সাধারণতঃ নিয়স্তরের ঝি-চাকরাণি প্রভৃতি স্ত্রীলোকগণই 
ইহার দ্বারা যৌনগ্রীতি অনুভব করে । 

ষন্ত্রণার অনুস্ভৃতিতত তষীনস্ুখানুভ্ভীতি | 

এই অতিঅদ্ভুত যৌনব্যাপারটার সম্বন্ধে হেবলক ইলিস 
তাহার অ্ুববিখ্যাত গ্রন্থ 960019৪ 117 009 চ৪5০9০19£%5 ০0৫ 99স্ 

ওসব খণ্ডে গ,০৮৪ 80৫. 8105 শীর্ষক প্রবন্ধের মধ্যে বিশেষভাবে 

আলোচনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ভ্রাফটএবিং তাহার 
[90130096115 99308118 বহিতে, টানলি হুল তাহার 

১৮৯৭ ও ১৮৯৭ সালের 42006710870 এ ০0118] 0 ০7০- 

1025 “4. ৪6০৫5 ০£ 79%৪* প্রবন্ধে, এবং জ্রয়েড 7009 

ঢ7907802010 ৫0197 12 2459007018100১” 091190%90. 

0792৪ ০1. 1] গ্রন্থে এই সম্বন্ধে বিশদভাবে বৈজ্ঞালগিক গবেষণ। 

. জানাইয়াছেন । 



যন্ত্রণার অনুভূতিতে যৌননুখানতূতি ২০১ 
লাস পাত পাস পা সি পাখিতীদশি লি ইকো পি পি পা পিউ পা পি পাসে হি পি লী সি তাত বিশাস পি পেস্ট বাঁ সই পিতিপাসিলাসসিপা দিলি লাস পৌষ লী এিস্সিলাস্তি পিছ ঢা লা এসসি পানা লাস সির 

€ত্রক নোজিং িদ্রব্চানিত 1082108 ) সর্বপ্রথমে 

একটা নাম ব্যবহার করিলেন 41291550159 ; ইহার দারা বনবিধ 

যন্ত্রণার মধ্যে যৌনন্ুখীনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। 
আলিঙ্গন চুম্বন ইত্যাদির দ্বারা যে যৌনস্থথ লাভ হয় তাহা হইতে 
ইহা! সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাঁপার ; ইহার সহিত যৌনক্রিয়া! বা যৌনসন্বন্ধীয 
কার্যকলাপের ৫কানও সবুন্ধ নাঁই, উ্পরস্ত ইহাতে নরনারী প্রতেকের 
দ্বারা দারুণ যন্ত্রণা ও ব্যথ! পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই এক পরম 
রমণীয় যৌনন্থ অন্ুতব করে। এই যে যন্ত্রণার মধ্যে যৌন- 

সুখাহুতুতি, ইহাকে হছুইটী পৃথক শ্রেণীতে তাগ করা যায় 
এবং তথ্ীরা ইহানের পৃথক পৃথক নামকরণও হইয়া থাকে । 

ইহার প্রথম প্রকারের নাম 982800. যখন কোনও মানব 

তাহার প্রিয়জনকে আঘাত করিয়া ও অব্যক্ত ব্যথা দিয়! নিজে 

এক যৌনসুখ পায় তখন তাহাকে বলে স্যাডিজম্ অর্থাৎ ব্যথা 
দিয়া সুখ । 7191058150৪ 9৪0৪ (১৭৪০---১৮১৪ )র নাম 

অনুসারে এই অস্বাভাবিকতার নাম হইয়াছে 98%018700. তিনি 

নিজের জীবনে এবং নিজের গ্রস্থাবলির মধ্যে এ বিষয়টা নানাভাবে 

আলোচনা করিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন। ন্তাঁডিজম্ঠ অর্থে 

প্রিয়প্রিয়াকে নানাভাবে দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণা দিয়! নিজে অসীম 
যৌনসুখ অনুভব করা, অর্থাৎ ব্যথা দিয়া, ব্যথিত করিয়া 

আত্মতপ্তি লাত। 

ইহারই বিপরীত ব্যাপারটার নাম 11580908392 “ম্যাজো- 

চিজম? ; ইহাতে প্রিয়প্রিরার নিকট হইতে নিজে ব্যথা পাই! নিজে 
কষ্টবোধ করিব! যৌনতৃণ্ডি লাভ হয়। ভগবানের নিকট হইতে 

আখাত, শোক, দুঃখ ও ব্যথা পাইয়া! ভক্ত যেমন সুখী হন, 
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ভগবানের দেওয়া আঘাত বুকে লইয়া অসীম তৃপ্রিভরে ভক্ত 

যেমন বলেন-_ 

“এই করেছে! ভালো নিঠুর, 
এই করেছো ভালো 

এয়ি করে হৃদয়ে আমার 

তীব্র দহন জালো |” 

এই ব্যথা, এই আঘাত পাইয়া তিনি যেমন আনন্দিত হয়েন, 

শাস্তি পান ও ছুঃখদাঁতা ভগবানের জন্য তখনও যেমন তার মন 

আকুল হয়ে বলে-- 

দছুখেরি বেশে এসোছে! বলে, 

তোমারে নাহি ডৰিব হে 

যেখানে ব্যথা! তোমারে সেথা. 

নিবিড় করিয়া ধরিব হে, 
তে প্রিয়প্রিয়ার নিকট হইতে দারুণ আঘাত ও ব্যথ! পাইয়াও 
নরনারী ছঃখ পাওয়া দুরে থাক অনেক সময় দারুণ তৃপ্তি পায়। 
প্রিয়র দেওয়া ব্যথার আঘাতে হয়ত তথন তাহার অন্তর ক্ষতবিক্ষত, 
তার চক্ষু অশ্রভারাক্রান্ত এবং তাহার হৃদর বেদনবিধুর ; কিন্তু 
তুচ্ছ &ঁ বেদনার বাথা, তুচ্ছ এ নন্ননের অশ্রু, তুচ্ছ তার হৃদয়ের 
ক্ষত, কারণ সে সকলি তাহার, প্রিয়ের দেওয়া দান। এইভাবে 

সে মনে শাস্তি পায়, এয়ি করেই সে তার ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের 
পরে তার নিঠুর-দরদীর বেদনগীড়ন পুনঃ অনুভব .করিতে ব্যস্ত 
হয়ব_দে আরো চার, আরো! আঘাত, আরো ব্যথা, আরো- 
আরে! অব্যক্ত যন্ত্রণা) তার হাতে পাইবার জস্থ দে. ব্যাকুল হয়ে 

পড়ে) ব্যথা তার নিকট ব্যথা! নহে, ব্যথিত নিপীড়িত বক্ষে 



যন্ত্রণার অনুভূতিতে যৌনন্তখান্তভৃতি ২০৩ 
(সি রোি আাস্সিতাসছি লিস্ট ৬ পাস পট স্কিল পরপর সস সরস 

পুনরায় আঘাত হয়ত তার পরম প্রীতির সঙশর করিয়া থাঁকে 

তাই তখনও ব্যথাবিক্ষত দেহে সেই বেদনাবিহারি নারায়ণকে 
ডেকে সে ব্যাকুল হয়ে বলে- 

“বারিছে জল নয়নে আমার 
ঝরিছে জল নয়নে হে 

০ *বাজিছে বুকে-_বাজুক বুকে 

বিষম বাহুর বাধন হে ।” 

আ্যসোচিজম্ঃ শব্দটার আবিষার কর্তার নাম 99,0129]- 

718,500). তিনি একজন অষ্টিয়া দেশের উপন্যাস লেখক 
ছিলেন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্ষ হইতে ১৮৯৫ সাল পধ্যস্ত অর্থাৎ তাহার 

জীবনকালের মধ্যে, তাহার প্রণীত উপস্তাসাদির ভিতরে তিনি এই 

অন্বাভাবিক যৌনধর্্ম সম্বন্ধে অনেক উদাহরণ দেখাইয়াছেন। 
এই উভয় প্রকার যৌন অস্বাভাবিকতার মধ্যে শুধুই ষে যৌনসুখ 

অনুভব কর! যায় তাহা নহে, উহাদের তীব্রতার মধ্যে অনেক 
সময় সহ্বাঁস শেষের শুক্রআাবের মত প্রকৃত শুক্রআবও হইয়া 

থাকে এবং তজ্জন্ক আর পুথক সহবাস আবশ্তক হয় না। 

এই 98787) অর্থাৎ “পরপীড়নে প্রীতি এবং 21589010181) 

অর্থাৎ “আত্মগীড়নে শ্রীতি? উভয় ব্যাপারকেই মনবিজ্ঞান হিসাবে 
একই বলা যায়ঃ “বাথার মধ্যে যৌনতৃপ্তি” উভগ়বিধ ধর্মেরই 
চরম লক্ষ্য। তন্মধ্যে প্রথমটাতে পরকে ব্যরা দিয়া এবং 

শেযোক্তটীতে নিজেকে ব্যথিত করিয়া স্ুথ লাত করা হয়। 

একটীতে পরের উপর এবং অস্টাতে নিজের উপর ব্যথার আরোগ্স 
করা! হয়। এই উভয় শ্রেণীর নরনারীরাই যৌনধর্শয সম্বন্ধে শুধু 
বিপরীত ধর্মাবলম্বী নহে, « তাহাদের মধ্যে যৌনধর্মবের কম্তি 
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দেখা যায়। তাদিকে যৌনকাধ্যে উত্তেজিত করিবার অন্ত নানাপ্রকার 

অস্বাভাবিকতার সাহায্যের আবশ্তক হয়, শুধু তাহাই নয় তাহার! 

দুঃখ, বাথা, উদ্বেগ, ইত্যাদি অযৌন উত্তেজনার মধ্যেই যৌন- 
উত্তেজনার তীত্র অনুভূতি পায়। পণ্ডিত কুলেরি (01)6779 ) 

অনেকগুলি নরনারী রোগীর সংবাদ রাখিয়াছিলেন, যাহারা ভীতি- 

জনক বা উদ্বেগজনক চিন্তার মধ্যে এতই যৌনউত্তেজৰণ লাভ করিতেন 
যে তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ হস্তমৈথুন করিতে হইত; অনেকসময় 
এই সকল চিন্তাদির মধ্যেই তীঁহাদের শুক্রমাব হইয়া যাইত। তাহার! 

অপরপক্ষে খুবই শিক্ষিত ও ধর্মপ্রাণযুক্ত সসভ্য নরনারী। কিন্ত 
তাহারা সকলেই স্সায়বিক দৌর্বল্যের রোগীতে পরিণত হইয়াছিলেন। 

পরগীড়নে যাহারা যৌনসুখ পান অর্থাৎ 98৫19110 ব্যক্তিরা অন্তাপক্ষে 
খুবই সৎচরিত্র, ধাদ্মিক এবং অত্যন্ত লাজুক থাকে । পণ্ডিত 

জ্যাকাসেন (1,909.53%809 ) একটী রিডেল নামে এইভাবের 

রোগীর বিবরণ জানিয়েছিলেন। “রিডেল+, অন্ত একটা বালককে হত্যা! 
করার জন্ত পাগলা গাঁরদে পরে প্রেরিত হইয়াছিল। সে দেখিতে 

অনেকটা স্ত্রীলোকের মত কমনীয়তাযুক্ত ও মুখখানি বাপকেন্স মত 

সরলাধুক্ত ছিল এবং এত লাজুক ছিল যে সে অন্ত লোকের সুমুখে 

প্রশ্নাব করিতে পারিত না । কিন্তু তাহা হইলেও সে হত্যা ও রক্ষপাত 

দেখিলে অস্কুত যৌনউন্মাদন! লাভ করিত। সে তাহার চারি বৎসর 

বয়স হইতেই হত্যু। ও রক্তপাত করিবার জন্ত ব্যাকুল হইত । 

যন্্রণ, ছুঃখ, কষ্ট, উদ্বেগ, ত্বণা। ইত্যাদি যৌনউত্তেজন1 না আনিলেও 

জনেকের মধ্যে একটা পুলকের- সঞ্চার করিয়া! থাকে; তাহারাও 

এই প্রকার অস্বাভাবিক শ্রেণীর মধ্যে পড়িলেগ তাহাতে . তীব্রতা 
ও প্রাবল্য খুবই কম। ছুঃখ-কষ্-স্ত্রণার সহিত সহানুভূতির উদর 



যন্ত্রণার অনুভূতিতে যৌনসুখানুভূতি - ২০৫ 
০০ 

হওয়া খুবই স্বাভাবিক মনোবৃত্তির পরিচায়ক এবং উহার স্থলে 
আনন্দের অনুভূতি হওয়া খুবই কম দেখা যায় কিন্তু দেখা যে যার 
না তাহা নহে। জাহাক্জডুবি হবার পর ভাগ্যক্রমে তীরে উপস্থিত 

হইয়া কোনও ব্যক্তি, অনুরে সমুদ্রজলে নিমজ্জমান নাবিকদের 
প্রাণরক্ষার জগ্ আকুলি-বিকুলি দেখিয়াও সুখ পাঁয়। এই বিষয়ে 
লিউক্রিটিয়াস(1,50:96259) (8০০7 হা ) বড় চমৎকার বর্ণনা 
করেছেন-_“৮ 19 ৪৮9৪৮ 6০ 00186922001569 12000 69 

818019 615 0911 01 009 21017900707 882107 96০08£1076 

ভিত লস্ এ লো পাস পা তানি পা পা সি শী 

ডা?) 49860) 1006 0086 6 68109 0198,91729 31 6109 

001960760098 ০06 0615979, 006 61896 16 15 00929011)8 6০ 

19৮ 95119 [9879 1506 9স009719720106,৮ সিনেমা, থিয়েটারেও 

অনেক সময় যখন কোনও ব্যক্তি অত্যন্ত জঘন্থভাবে আহত ও বিপদগ্রস্ত 

হন, তার তখনকার নিরববুদ্ধিতা ও আহত অবস্থা দর্শনে দর্শকদের হাঁসির 
চোটে নাড়িতে পাক লাগিক্৷ যায়। অবশ্ঠ ইহার ভিতর যৌনআনন্দ 
থাকে না বটে তবে আনন্দরসের প্রাচ্যের অভাব হয় না। 

স্থুতরাং ইহা দ্বার বেশ বুঝা যায় যে, এই যে পরের 

ছুঃখেকষ্টে সুখানুভূতি ও স্ফপ্তির অনুতবতা, ইহার সঙ্গে যৌনসম্বনধ 
কিছু না থাকিলেও, অল্পবিপ্তর সকলেরই মধ্যে দেখা যায়। 

জান্মীন জাতির! এই ধরণের মনোভাবটীর নাম দিয়াছে '3০7.8997)- 

2909. একটু বিশেষ প্রণিধান করিয়। দেখিলে ইহা স্পষ্টই 
দেখা বায় যে এই অস্বাভাবিক মনোবৃত্তিটা প্রায় যৌনমিলনের 
ূর্ববরাগ বা 0০95268019 ব্যাপারের মত, এবং দুর্বল যৌনবৃত্তি 

ও যৌনশক্তি ইহা দারা শক্তি ও উত্তেজনা লাভ করে। ইংরাজ 
লেখক. রবার্ট বার্টন বলিয়াছেন 411 1059 $৪ & 2৫0. 0৫ 



২০৬ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
৯৫ সিসির পিস্সিপাস্মিি সিসির 

918597" ভালবাসা বা প্রেম দাসত্বেরই নামাস্তর | প্রেমিক 

তাহার প্রিরতমার দাস। সুন্দরীর কুপাকটাক্ষের জন্ত সে পারে 
না, এমন কাজ নাই; আলিঙ্গন করিতে পারে না, এমন বিপদ 

নাই। প্রেমের কাব্য, প্রেমের সাহিত্য, এই সকল ঘটনায় পূর্ণ । 
বিহমঙগল তাহার প্রির়তমার সঙ্গলাভের জন্য বর্ষার ছুকুলপ্লীবিনী 

তটিনীর করাল বক্ষে ঝীপাইয়া পড়িতে একবিন্দুঙ ইতস্ততঃ করেন 
নাই। তারপরে যদি অধিকতর বৃন্ত জীবনের মধ্যে আমরা অনুসন্ধান 
করি তাহলে তথায় অজত্র উদাহরণ দেখিতে পাইব ষে প্রিয়ার 

মনরঞ্জনের জন্য পুরুষ কতহ ন| ভীষণতম কার্যের মধ্যে ঝাঁপিয়ে 

পড়ে; এক এক স্থানে তাহার পরীক্ষা এমন কি মারাত্মকভাবেও 

দেখা দিয়' থাকে। পশুজীবনে প্রীয়শই দেখা যায় যে স্ত্রীপশুর 

মনহরণ করিতে যায়৷ প্রতিপক্ষাদির সহিত যুদ্ধে পুরুষ পশুটাকে 
প্রায়ই ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত, এবং অনেক স্থলে অন্ধ ও খঞ্জ 

হুইয়! ফিরিতে হয়। এই সকল হইতে সেই একই অস্বাতাধিক 
যৌনধর্শের পরিচয় মেলে; এই সকল ঘটনার মধ্যেই 98092 

ও 76550010191)য়ের অস্পষ্ট দেখা! পাওয়া যায়। বন্ত্রণা দেওয়। 

ও ব্যথা অনুভব করা, যৌনজীবনে পূর্বরাগের অত্যাবস্তকীয় অঙ্গ 
বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে । পুরুষ বখন নারীর কৃপালাভের ভঙ্গ 
এইভাবে ভীষণ বিপদের মধ্যে ঝীপিয়ে পড়ে ও আকুলি বিকুলি 
করিতে থাকে,* প্রতিপক্ষের সঙ্গে মারাত্মক ঘুদ্ধে যখন তাহার 
দেহ ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত ও বেদনবিধুর হইয়! পড়ে, স্তীধণতম 
পরীক্ষার মধ্যে খন তাহার প্রাণ আইটাই করিতে থাকে, তখন 
তার মানসমন্দিরের যহারাণী, তার মনোরাজ্যের মহিমাম়ী সাস্রা্জী 
সেই ঘটনা দুর হইতে নিরীক্ষণ করে মনেপ্রাণে এক অসীম 



যন্ত্রণার অনুভূতিতে যৌননুখান্ৃভৃতি ২০৭ 

স্থথ লাভ করে। সেই এ পুরুষের এত দুরহ ক্লেশের কারণ 
হয়েছে এই জ্ঞান হুইবামাত্রই তাহার নারীহদয় নারীত্বের 
অপরূপ মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে উঠে এবং এ পুরুষের অব্যক্ত 
ন্ত্রণাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই, সেই নারীর মনে প্রেমের পরিপূর্ণ 
শতদল, রূপে ও গন্ধে বিকশিত হইয়৷ দেখা দেয়। অব্যক্ত 
্ণাপ্রাপ্ির সন, সঙ্গেই নারীর প্রেমরাজ্যের, দ্বার স্বতঃই উদ্ভাসিত 
হয় ও শ্রান্ত ক্লান্ত নর তার বুকে আসন পাতিয়া থাকে; 
নারীও তারপর হতে সেই বিজয়ী পুরুষের চরণতলে নিজেকে 
সম্পূর্ণভাবে বিকাইয়া দেয়। স্ত্রীজাতিকেও অনেক সময় যৌন- 
মিলনের পূর্বে অনেক কষ্ট সহ করিতে হয়। অনেক পক্ষীর 
মধ্যে দেখ! যায় যে পুরুষ পক্ষী স্ত্রীপক্ষীকে কামড়াইয়৷ থাকে; 

ঘোড়া, গাধা ইত্যাদি যৌনকাধ্যের পূর্বে স্ত্রী প্রাণীকে, অনেক 
সময় ভীষণভাবে কামড়াইয়া জালাতন করে; অনেক অস্বাভাবিক 
স্বভাবের পুরুষ আছে, যে যৌনসহবাসের সময় তাহার স্ত্রীসাথীকে 
নথরাক্কিত ক'রে বা দত্তের দ্বারা, দংশনের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করিয়া 

দবেয়। যৌনমিলনের পর অনেক রমণীর স্তনযুগলে বা জঙ্যাদেশে ভীষণ 

নখচিহ্ব দেখা যায় এমন কি অনেকস্থলে স্তনযুগল হইতে নথাঘাত 

হেতু রক্তপাত হইয়! থাকে; অনেক রমণী যৌনসহবাসকালে 
পুরুষের দ্বারা গণুদেশে বা অন্ঠান্স্থানে এমনতাবে দস্তের, নখের 
বা আঘাতের ব্যথা পায় যে তাহাকে সুস্থ হইতে সময় লাগে। 
অনেক পুরুষ আছেন বারা ঠিক এইরূপ নৃশংসতা ন! হইঙ্গে 
যৌনকাধ্য সমাপন করিয়। সুখ পান না? তাহারা স্বীকার করিরা 
বলেন যে নারীকে নখরাঙ্কিত, ক্লান্ত ও নানাগ্রকারে আহত না 
করিলে তীদের সহবাসন্থখ পুরোপুরি অন্ুতব হয় না) ইহারাই 



২০৮ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
লি রি পদ পি পাস পি পিসি াছি | তাস লস্ট বিলি পোস্ট ইতি লাস্ট প্রসব সিটি পাটির সস লরি সি পৌস্মি স্পস্ট ক্স টি হিসি 

98018] শ্রেণীর মধ্যে পড়েন । আমি এইধরণের একজন রোগীর 

কথা জানি ধিনি তাহাব স্ত্রীকে যৌনসহবাসকালে এমনভাবে আহতা 
করিতেন যে পবিশেষে সেই স্ত্রীর দারুণ 'নাভিটল।” রোগ দেখা 
গিপ্নাছিল, আবার অনেক স্ত্রী আছেন যাহাবা এইরূপে আহতা ও 

নখরাক্কিত হয়ে পরম পরিতোষ পান। তাহাবা সুস্থ ও শাস্তভাবে 
নরের সহিত মিলনে কোনও সুখ পান না। * পুরুষের সহিত 

সহবাসকালে যদি সেই পুরুষ এইধরণেব নাবীকে স্বীয় অমিতবিক্রমের 

দ্বাব! দারুণ আঘাত, নথাঘাত ও দস্তাঘাত করিয়া এবং মুসমু্ন 

ধস্তাধস্তি ও আছাডেব দ্বারা তাকে দারুণভাবে আহত করিতে 

না পারেন, এবং এ রমণী যদ্দি এ পুকষেব দার এইভাবে বিপর্যস্ত 

আহত ও রক্তাক্ত না হন, তাহা হইলে সেই যৌনক্রিয়ায় তিনি 
আদে সুখ পান না; এবং সেই মৈথুনকারী পুরুষকে তিনি ঘ্বণা 
ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। বিবাহিত জীবনে অনেক স্বামী-স্ত্রীর 

মধ্যে অতি অসাধারণভাবের মনোমালিন্য দেখা যায় এবং তথার! 

অনেক গৃহে দারুণ অশান্তির বন্যা বহিয়া থাকে । বিশেষভাবে 

অন্নুসন্ধানে জানা যায় যে সেই দম্পতিব মধ্যে এইপ্রকারেৰ বিবিধ 

কারণ বর্তমান আছে। ম্প্রণীত দাস্পত্যজীবনে যৌন- 

সমন্তা পুস্তকে আমি সেইসকল সমস্তার সমাধান বিষয়ে আলোচন৷ 
করিয়াছি। এ ভাবের বিরুদ্ধ দম্পতিব মধ্যে স্বামী যদি একটু 
প্রণিধান দ্বার! "স্ত্রীয়ের যৌনইচ্ছার বিশেষত্বগুলি ভ্বদন্বঙ্গম করেন ও 
সেইভাবে যৌনক্রিয়া সমাপন করেন তাহা! হইলে দেখা যাইবে, 
অতি অল্পদিন মধ্যে তাহারা উভয়ে কতই না! শাস্তির জীবনযাঁপন 
করিতেছেন ; কিন্ধু অজ্ঞতা ও অক্ষমত|! এই ছুইটাই প্রধান অস্থরায় 
হইয়া! দাড়ায় । 



_ বন্ত্রণার মার অনুভূতিতে ঠ যৌননুখানুভৃতি ২. ২৭৯, 

বাখা-দেওয়ার মধ্যেই বে যে প্রমের পতাকা মের পাকা উজ্ভীন হন ত হয তাহা 
প্রাচীন ও আধুনিক সর্বকালেই সমান ভাবে জানা আছে। যৌন- 
কাধ্যের তাগুবলীলায় নরনারীর মন যে আত্মহার! হয়ে অসীম 
আনন্দ পার সেকথা প্রিয়প্রিয়ার় কাছে অজানা নয় ; অতি প্রাচীন 
বৈষ্ণবসাহিত্যে রাধাকুফের নৌনলীলার বর্ণনা, কুমারসম্ভুবে 
কানিদাসের লেখ্নীতে মহাঁদেধের হাতে পার্বতীর যৌননিগৃহীতা 
হইবার ছবি, এই সকলই ব্যথা দেওয়া-পাওয়ার মধ্যে সুখের 
স্বতি দেখাইস্বা থাকে । জুজিয়ান কোনও রমণীর মুখ দিয়ে 
বনিয়েছেন ৭9 ০ 008৪ 101 81090 010৪ 013. 1018 

15195988500 6022 189 15812 870 £87791568 19 

2০ঠ 9 1 1০৮৪৮ অর্থাৎ যে পুরু ভার প্রিয়াকে পুঅঃপুনঃ 

আদা করে না, তাহার চুল ছিড়ে দেয় না এবং তাহার পোষাক 
ছি করে না সে তাহার নিশ্চই স্চালবাসার পাত্র নহে। 
35200088969 গগন 00365031190 উপস্কাদেও এই একই কথ! 

বল। ক্মান্ছে যে, প্রিহাকে গ্রহার করাই ভালবাসার অভিব্যক্তি অর্থাৎ 
৭9 6, 1750, 60 0956 1019 ৪56৮ 2098, 2৪ 80 ৪00৪. 

০৪৪৪৪ ৪18. ০৫ "1০৩, ডাঃ জ্যানেটের জনৈক রোগিণী 

তাঁকে বলেছিলেন ঘে "আমার খাষী আদৌ জানে না যে কেষন করলে 
আমি একটু ব্যথা পাব; কেউ কাউকে কট না দিলে কি 
তানবন জন্মে $ * ৪ 

(কিন্তু ব্থ1 বিয়ে বারা যৌননখ পান, তার! যে নিষ্ঠুরতা 
দেখাবার জরুই ব্যথা! দেন ত] নর । তাহাদের এ কার্ধ্যের মধ্যে ' 
স্ট্রিতার পরিচ পাঁওয়। বায় এই মাঝ, নইলে মনে প্রাণে তাক়া 

অর্থাৎ এজওঃঞ্ঠর! নিুর মোটেই নহে। তাদের অক্ষমতার 
রর নী .] - 

চর হি 



২১০ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
পানি পিটিসি সি লী সিপাস্সি তীর সিসি সিসি জাস্ট এসসি 

ও দুর্ববলতাধুক্ত যৌনইচ্ছ! ও যৌনশক্তিকে তাহার! এ কার্য্যের দ্বারা 
উদ্ধদ্ধ করিতে প্রয়াস পায়। অতি সাধারণ ভালবাসাবাসির মধ্যেও 
অনেকসময় দেখা যায় যে পুরুষ তাহার প্রিয়ার উপর সামান্ত সামান্ঠ 

কঠোরতা দেখায় বাঁ তাকে সামান্য সাঁমান্ত যন্ত্রণা প্রদান করে, এবং 

এইকার্যের মধ্যেও সে সদাই উদ্দিগ্রচিত্তে পর্য্যবেক্ষণ করে দেখে যে 
তার প্রিয়া! এ কাজগুলি বারা কেমন সুখ পায়: 8891৮ বাক্তি 

আর এক ধাপ উপরে যায়; একজন ৪8186 রোগী তাহার 

বালিকার দেহে আলপিন বিদ্ধ করিত এবং এ কার্যের সময়েও 

এ বালিকাকে হাসিমুখে থাকিতে বাধ্য করিত। 98186 বখন 

চরম অবস্থার উপস্থিত হয় এবং তাহার প্রিয়াকে হত্যা করিতে 

চা তখনও সেই কাধ্যের মধ্যে নিষ্ঠুরতা দেখাইবার কোনও 
ইচ্ছা থাকে না; সে রক্তপাত দেখিতে চায়; রক্তপাতদৃশ্তে তাহার 

অক্ষম যৌনইচ্ছাকে উদ্দীপ্ত করিতে চায়। এই কারণেই দেখা ধায় 
যে 9819 ব্যক্তিগণ যতগুলি হত্যা বা জখম করিয়াছে--সেই সবল 
ঘটনাতেই তাহারা আঘাত দিয়াছে ঘাড়ে বা পেটে যেকেতু এ ছুইস্থান 
হইতেই রক্তপাতের প্রাচুর্য দেখা যায়। 

1495০০)719$ অর্থাৎ ব্যথা পাইয়া ষে সুখ পাওয়া! যার তাহার 

সধো আত্মান্থতি বা আত্মোৎসর্গ, স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সে চার প্রিয়ার 

হাতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিয়া, নিজের নিজত্বকে পর্যান্ত 
সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করিতে। যৌনমিলনে একজন আঁ একজনের 
কাছে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে বিসর্জন করে এবং অন্গজন তাহাকে ' 

' যেরেপে পায়ে উপভোগ করে? নিজেকে আহতা৷ করে এবং নিজেকে 

ব্যধিত। ও রুস্ত। করে সে বে তার ভ্রির়কে যৌনসুখ দিল উছাই 
তাঙায় মদে সুখের বন্ত। বহাইর! দেয় $ ধূপ যেদন দিজেকষে দশ্ব 



যন্ত্রণার অনুভূতিতে যৌননখাসৃতি ২১১ 

করিয়া অন্টের র হুখবিধান করে, 5 রি তেমগি 

নিজেকে নানাভাবে আহতা ও ব্যথিত করে অন্কে সুখ দিতে 

থাকে। এম্লিভাবে বিভিন্ন প্রকারের কুব্যবহারের দ্বারা সে 

অদ্ভুত আনন্দলাভ করে, এবং শুধু আনন্বলাভ নহে ইহার মধ্যেই সে 
সহবাসম্থখ মিটাইিয়! লয় ; এই ধরণের কুব্যবহারের মধ্যে সে নিষ্ঠুরতার 
বাযন্ত্রণার নামগ্জুও পায় না। এই 11880011817) ব্যাপারটার 

অন্ভুত তথ্যা্দির সংবাদ পণ্ডিতপ্রবর জ্রাফট.-এবিং সর্বপ্রথমে 
লোকচক্ষুর গোচরে আনয়ন করেন (9০9 85018008015 

99308118 )1 10980013197) অর্থাৎ ব্যথা-পাওয়ার মধ্যে 

স্থখানুভৃতির সহিত জামাজিক সংঘর্ষের কোনও কারণ নাই 
কিন্তু 9518; বা ব্যথা দেওয়ার মধ্যে নুখান্ভূৃতির 

সহিত সামাজিক ও 81901০9-198] ব্যাপারের যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে; 

এই ধরণের অন্বাভাবিকতার মধ্যে সামান্য নখরাঘাত হইতে হত্যা 
পর্ধ্যস্ত কার্ধ্য দেখ! যায়। এই ধরণের 9৪8918819 ব্যাপারাদি 

সম্বন্ধে প্রভৃত গবেষণ! পণ্ডিত ল্যাকাসেনি (19088888759 ) 

বিশেষভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। এই অস্বাভাবিক যৌনধর্ম বলেই 
অনেকসময় স্থুলমাষ্টারের] ও শিক্ষযিত্রীরা শিশুদের উপর ও ঝি 

চাকরাণিদের উপর অধথ। যন্ত্রণা প্রদান করে। 
নর ও নারী উভয়েই ব্যথা দিয়া সুখ অন্থভব করে, কিন্তু ব্যথা 

পাইন্থা মুখানুভবতা৷ বেনীরভাগ পুরুধের ভাগ্যেই ঘটে» ব্যথা পাইয 
ও নিজেকে অন্গুখী করিম] অপরকে সুখ দেওয়া নারী: 

স্বাভাবিক ধর্থের অন্তর্ভক্ত হইয়। আছে। 
এই দুত্ধে আর একটা অস্থাভাবিকতার কথা জানান অপরামিক 

হইবে ন! ৷ ইংরানীতে ইহার নাম 412০7020741 ব| স54005শ420) 



২১২ যৌনধিজ্ঞান ও ধৌনধ্যাথি 

ধাংলাভাধায় ইহাকে ধলা চলে “শবদেহে যৌনআকর্ষণ । এই সফল 

ধ্যাপার লাধারণ জ্ঞানে অতি অদ্ভুত ও অবিশ্বান্ত মনে হইলেও 

মলোবিজ্ঞানের কাছে ইহার সত্যতা শুধু অন্থগানে নয়, স্পষ্ট 

ধ্যবহারিফ ্ঞানেওড গ্রাতিভাত হইয়াছে । ইহাকে বন্দি 8৪0190) 

মধ্যে ধষ়্! হয় কিন্ত ইহার মধ্যে ব্যথা দেওয়া-পাওয়ার সহিত 

ফোনও সম্বন্ধ নাই এবং সেইজষ্ঠ ইহা 886191 ধ 00680০10387) 

উদ্চবের মধ্যেই পড়ে না। এই সকল অন্বাভাঁবিকতার চিকিৎসা- 

ক্েত্রে ইহাদিগের মনোরাজ্যর ভাবধারার বিশ্লেষণে অনেক সত্য তথ্য 

আধিক্য হইয়া পড়ে; তাহা বলে যে মৃতদেহ স্পর্শে ও এমন কি 

সাাদের দৃন্তেও তীধণ চাঁঞ্চল্যশিহকণ তাহাদের মনের মধ্যে দেখা 

দে্ছ। ইহারা ভীষণ সায়ুদৌর্ধল্য এবং মন-দৌর্র্বল্যের, £15০০- 

০51০ কৌগী ; ভাাতা প্রায়ই অতি বিব্কবিহীন ও বোকাধাঁতের 

ভীঘ ; ভাহার। শ্রাধই নারীদিগের দ্বায়া পরিস্তয্ত হইয়া, হ্ত- 

সৈথুনের আশ্রস্ব গ্রহণের এত গনেকে শবদেহের আশ্রয় গ্রহণ করে? 

তাহাদিগকে পঙচ-ধর্মের অধীন ধলা তারি । -76০০900887 

বলির আক প্রকপ্রকার অগ্বাতাঁবিকভা আছে যাহাতে ওধু সৃষ্ঘদেইকে 

ঈৈথুন করা নয়, তাহাকে খণ্ড খণ্ড হতে ছে হয় ভাষং তগীদেও 

যৌনন্ুখের দর্শন দিলে । 

মতরর প্রতি নচরত্ধ ও নামীর প্রতি 

স্ারীর €খীনাকর্ষণ । 

ইরাজীতে একটা শব আছে 2১17৩৪৩০৯], খতি 

গচুদ্ধ এই বৌ অন্থাভাধিকষতী। লগ টান দারীক লগ, গে চার 

প্রি বু খুলে নিক্তে ও তাহার সহিত খোঁদদিপংদ অক্জ 



নরের প্রতি নরের ও নারীর গরত্তি নারীর যৌনাকর্ষণ ২১ 

হইন্ডে। এদিকে নারীও চাস তার কুন্ুষকোমন ম্বনালভূদছটী 
ধিষ্বে কোনও গুরুষরতনকে জড়িয়ে ধরে তার সহিত বিহাক়্ করে 
যৌনক্ষুধা মিটাইস্থা লইতে। ইহাই সংসাঁরর স্বাভাবিক) । 
স্বাবরজম, পশুপন্ষী, কীটপতঙ্গ, র্ত্রই এই একই স্থাত্বাহিক 
যৌৰবিধি প্রচলিত আছে। কিন্তু ইহারই বিজ্ধিত্ততার নাম 
[010099288৮6 এই আন্কুত ও অস্বাসাৰিক যৌন্ধর্মাবম্বী 

নর চায় যৌনসহবাষের অন্ত অপর পুরুষের সঙ্গ, এবং নারী চায় 
অপর রমণীর দেহ। ন্রনারীর যৌনব্রিয়। ও যৌনসুখ অস্ক পরস্পর 
বিণরীত লিঙ্গের প্রীতি যে আকর্ষণ তাহার নাম “ন্ ৪9:০৪৩০৪11৮৮ 

উহাই ম্বাতাবিক যৌনধন্ম ; কিন্ত ইহার বিপরীত ব্যাপারটা 
নামই, অর্থাৎ নরনারীর সমলিঙ্গের উপর যে যৌনআকর্ষণ এবং 
কামলীলা, তার নামহ [7010365:281165,  যৌনধর্মসন্স্থীয 

যতপ্রকার অস্বাভাবিকত। আছে ইহাই সর্ববাপেক্ষ। প্রধান। ইহাতে 
পুরুষ রমণহেতু স্ত্রীকে চায় না, বা স্ত্রী সহবাস জন্য পুরুষের প্রত্যাশী 

হয়ন! বটে কিন্ত তাহ! ছাড়া যৌনধর্মসন্বন্ধীয় সমজ্তই হাবভাব, 
জীবা-চাতুরি, কামোন্মাদনা, সহবাসগ্রক্রিয়! এবং এমন কি শুক্রশ্রার 
পর্যন্ত ফামকাধ্যের সমস্ত উপকর্ণগুলিই বর্তমান থাকে। অস্থান্ত 

অন্বাত্ভাবিক যৌনপ্রক্রিয়া অপেক্ষা ইহ! দ্বারা যৌনউন্মাদনা! ও 
যৌনতৃষ্তি অতি ৰেন পাওয়া যায়। অন্তান্ত অন্বাভাবিকত। অপেক্ষা 
ইহা আনে। করেকটি কারণে যৌনবিজ্ঞীনের মধ্য একটী বিশ্বে 
স্থান অধিকার করিয়া! আছে; রেহেতু ইহা! সম্ক পৃথিবীতে সর্ব্ধই 
বিস্বমান এবং কুটির রহিত ইহাস্বও ভাবধারা সমানভাবে জড়িত 
আছে; আধুনিক অস্কার মধ্যেও ইহার এর বর্ধসান্তা সর্বারই 
ফেখ। বার? এবং ঝত্ধি বিখত ন্যক্িয়াও নিকের। এই যৌন্ধর্থে 



২১৬ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
"পা পক্ষ পিসি রি লি সিসি পা রম ঠোট ত্্্র্ ৯ত পা্া্মিসক্োস্ত্ঠতস্িতিস্িস তএস্ ররসাাস চা্ম্তি্ম্্ এ ছ্্ি তি শো শসা 

এবং এইজন্তই প্রাচীন কার্থাজিনিয়ানম্গণ ( (081015817575779 ) 

এই অস্বাভাবিকতাঁটাকে নিজেদের জীবনে বিশেষ গৌরবের সহিত 
অত্যাস করিত। 100118775 ও 9০07 ৮৮1825গণও এই একইভাবে 

অনুপ্রাণিত হইয়াছিল এবং এমন কি তাহারও পরে বিখ্যাত 
নরমান্ (10:20878 ) ভাতিও ইহাকে আয়ত্ব করিয়া লইল। 
কিন্ত প্রাচীন গ্রীকগণ আরে! একধাপ উপরে উঠিসাছিল ; তাহারা 
এই অস্বাভাবিক যৌনধর্শটাকে যে কেবল বীরত্বের প্রতীক বলিয়াই 

ধরিয়াছিল তাহা নহে, ইহাকে তাহারা বিদ্া, বুদ্ধি, প্রতিভা, 
সৌন্দধ্য ও নৈতিক ধশ্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া বর্ণনা করিল এবং 

এমন কি, নারীর প্রতি নরের ও নরের প্রতি নারীর যে সহজাত 

স্বতাবসিদ্ধ যৌনআকর্ষণ তাহাকে এই অস্বাভাবিক ব্যাপারটার 'অপেক্ষ। 
নিকৃষ্টতর ও জঘন্ততর বলিয়া প্রচার করিল। এই অস্বাভাবাবিক 

যৌনবন্ুটীই হইল তাহাদের কাছে উন্নততর, ও শোভনতর এক 

অতি স্বাভাবিক যৌনধর্্দ । খবীষ্টধর্দ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই এই 
বিসরূশ মনোভাবটা ক্রমে ক্রমে দুর হইতে আরম্ত হয়; কিন্তু ইহা 
একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। যাই হৌক জাষ্টিনিয়ানেরও পরে 
(56৪৮ 0530171515 006 ) এই সব ব্যাপারকে পুংমৈথুন 

9০০77 প্রভৃতি ত্বণ্য নামে অভিহিত হইয়া বেআইনী ও 

পাপ বলিয়া পরিগণিত হইল এবং রাজদ্বারে তাহার নানাবিধ 
কঠোঁর সা দিনার ব্যবস্থা দেখা গেল, এমন কি এ কাধ্যের জন্চ 

পোড়াইয়া মারিবারও ব্যবস্থা ছিল। 
. অধ্যযুগেও দেখা যায় বে ইহা শুধু যে. শিবিরের সৈনিকদের 

মধ্যেই প্রচলিত ছিল ভাহা নহে, ইহা! তৎকালে পাদ্য়িদের মধোও' 
বিশেষ বর্তমান ছিল। দানের শিক্ষক জ্যাটিনি (1,900 0570695 



নরের প্রতি নরের ও নারীর গ্রুতি নারীর যৌনাকর্ষণ ২১৭ 
সিসির 2 সিডি পিপিপি 

0৪৬০৪৮) এই অস্বাভাবিকতা অনুরক্ত ছিল। কবি দ্বান্ধে। 

তৎকালীন যশম্বী ও প্রতিভাৰান ব্যক্তিদের ভিতরে এই অস্বাভাবিক 

যৌনধর্ম্মর বিশেষ প্রীছুর্ভাৰের কথ! বর্ণন। করিয়া পিয়াছেন। বিখ্যাত 
ফরাসী 15520888 মিউরেউ, বিখ্যাত ভাস্কর মাইকেল্ 
এঞ্জিলে। বিখ্যাত ইংরাজ কবি সার্লো, এবং পত্ডিতপ্রবর বেকম্ 
ইন্তার৷ সকলেই এই অস্বাভাবিক যৌনধর্মের ভক্ত ছিলেন। 

এইভাবের অস্বাভাবিকতায় যাহাদের মন মাতোয়ারা হইস্া 

থাকে, তাহার! প্রায়ই ইহার চিকিৎসা চায় না, কারণ ইহার 
হাত হইতে মুক্ত হইফ্ব! “স্বাভাবিক” হইবার ইচ্ছ। তাহাদের মোটেই 
নাই। এই বিসদৃশ ধর্মাক্রান্ত পুরুষ, পুরুষেরই দেহকে যৌনকার্যে 
সমধিক আকর্ষণীয় ও মোহনীয় মনে করে; পুরুষের দেহই 

তাহার নিকট পরম আদরের ও লোভের সাঁদগ্রী ; রমণীর দেহ 

তাহাদের নিকট আর্দী মনোমুগ্ধকর বাঁ যৌনকার্ধ্ে উন্মাদন 

আনয়নকারী নহে ; সুতরাং এরূপ পরম সুন্দর, মনোহর, মনোসুগ্ধকর 
এবং ষৌনকাধ্যে আনন্দদায়ক পুরুষদেতকে ছাড়িয়! কেন তাহারা 
নারীর প্রতি ছুটিবে? তাই তাহারা চিকিৎস| চাহে না-_যেহেতু 
ইহাকে তাহারা আদৌ “অন্বাভাবিকত!” ববিয়া ভাবে ন1; পুরুষের 
প্রতি পুরুষের আকর্ষণ ও প্রেম, এবং নারীর প্রতি নারীর যৌন- 
মিলনাকাছ্ধা, ইহাই তাঁহাদের নিকট সম্পূর্ণ শোভন, সুন্দর ও 
াভাবিক। কিন্ত তাহা হইলেও তাহারা লোকচুক্ষুর অন্তরালেই 
এই কাজটা শেষ করতে চার এবং লোকের নিকট ধরা দিতে 
আদৌ ইচ্ছা করে না। তাই এই অন্বাাবিক ব্যক্তিদের ওক 
সংখ্যা আজও ঠিক জানা যায় নাই। এই বিষন্বের সর্বশ্রেষ্ঠ 
জার্খাপ পঙ্ডিত ছির্চিকিজ্চ বলেন যে শতকরা ৫ জন ব্যক্তি এই 

পিপিপি 



২১৮ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
জানল সী ৩ ঠা পিসির সত ছা ঠা ভ উদতসিবডিপরসতা সি উ সি ২৯ স্পা সিসির পর সপ পাস নিলা ৬ পসসিকপস্ধিসলাস্পি সিসি সিকি সাসিনা জাপানি পাস পি তি স্সিরী 

অস্বাভাবিকতার অন্ততূক্তি। পণ্ডিতপ্রবর হেবলকশএলিস বলেন যে 

ইংলগ্ডেও পরীক্ষা করিয়া তিনি দেখিয়াছেন, শিক্ষিত মধ্যবিত্বদের মধ্যে 
এবং নিকশ্রেণীর মধ্যেও ঠিক এ মত সংখ্যাই পাওয়া যায় ; নিষ্নশ্রেণীর 
মধ্যে এই অস্বাভাবিকতার প্রতি দ্বণ! বা নিন্দার কথ! শোনা যায় না। 

এই “অস্বাভাবিকতা পুরুষদের মধ্যে যত বেশী দেখা যায় 

স্বীলোকদের মধ্যে তত বেশী নহে। এই কার্যে পুরুষরা যত কেণী 
গভীরভাবে নিযুক্ত ও অভ্যস্ত হইয়! থাকে, স্ত্রীলোকরা তত বেশী 
হয় না, এবং পুরোপুরি প্র ধর্মে অনুরক্ত স্ত্রীলোকের সংখ্যা 

পুরুষের চাইতে অনেক কম। কিন্তু তাহা হইলেও এরপ 

অস্বাভাবিকতায় অল্পভাবে অনুরক্ত স্ত্রীতক্তের সংখ্যা পুরুষের 
চাইতে অনেক বেশী । অধিকসংখ্যক স্ত্রীয়ের মধ্যেই কমবেশী একটু 

আধটু এইরূপ অস্বাভীবিকতার দোষ দেখা যায়। ব্যবসা অনুসারে, 
ব্যবহারিক জীবনভেদে, এবং কর্ধের তারতম্য অনুসারে এইরূপ 

অস্বাভাবিকতার সংখ্যার হাসবৃদ্ধি দেখা যায়। চিকিৎস! ব্যবসারী 

ও বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে ইহা ততবেশী প্রচলিত নহে; কিন্ত 

সাহিত্যিক, কলাবিদ ও নাট্যজগতে নটনটাদের মধ্যে ইহ! প্রায়শই 

খুব বেশী দেখা যার । তাহ! ছাড়া দাস, দাসী, ও প্রসাধনকারীদের 
মধ্যে ইহার সংখ্যা আরো অনেক বাড়িয়া থাকে । আমেরিকায় 

শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে ইহার সংখ্যা অনেক বেশী। 
74, 77 296 বোন নগরীর ৬* জন কলেজের সঙ্গে জড়িত 
ব্যক্তিদের জীবনী পরীক্ষা করিয়া দেখেন ষে তাহাদের মধ্যে ৭ জন 
থররিফারভাবে এই অস্বাভাবিকতার ভক্ত । ত্বাহার মতে কলেজের 
সঙ্গে বিভিন্নভাবে জড়িত নরনারীর শতকরা ১০ জন এইকর্খের 

কন্মী, হ্কামিলটন্ ১** শত বিবাহিত নরনারীর জীবনী পরীক্ষা 
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করিয়া দেখেন যে তাহাদের মধ্যে ৪৬ জন পুরুষ এবং ২্না 
স্ীলোক খ্ব স্ব জাতির সঙ্গে এইভাবের অস্বাভাবিক যৌনকার্ধ্যে 
বিভিন্নরূপে রত হইয়াছিল এবং এমন কি তদ্বারা তাহারা স্বীয় 

জননেক্দ্িয়ের অসীম উত্তেজনা! ও যৌনতৃপ্তিও অনুভব করিয়াছিল। 

ক্যাথারিন ডেভিস পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেন যে শতকরা 
৩3৭ জনা স্ত্রীলোক অপর স্ত্বীলোকদের সহিত স্মুম্পষ্টভাবে 

যৌনকার্যে রত হওয়ার কথা স্বীকার করে ; শতকরা ২৭৫ জনা 
অবিবাহিতা স্ত্রীলোক ছেলেবেলায় এ কার্যে রত হওয়ার কথা 

বলে; তাহাদের মধ্যে শতকরা ৪৮"২ জনা ভবিষ্যত্জীবনে এ 

অভ্যাস ত্যাগ করিয়াছিল । 

বেস্ঠাবৃত্তি যে রমণীদেরই একচেটিয়া ব্যবসা! তাহা নহে, পুরুষ্রাও 
বেশ্তা হইয়। এই অস্বাভাবিক যৌনধর্মটার প্রাধান্ত স্বীকার করিতেছে। 
বালিনে এই ধরণের পুরুষ বেশ্তার সংখ্যা হিচ্চিফিন্ডের গণনায় 

২০৯০৯ ছিল; বর্তমানে ওয়ার্ণার পিক্টনের গণনায় ইহা 
৬০০০ ধীড়াইফ়াছে। বেকারসমস্তা যেমন স্ত্বীবেশ্ত| বৃদ্ধির কারণ, 
ইহার পক্ষেও তাহাই হইলেও আরও অগ্তান্ট অনেক কারণের 
ত্বারা ইহার সংখ্যা নিয়ত পরিপুষ্ট হইতেছে। পুলিশ .যে যে 
কারণাবলির দ্বারা গ্বীবেশ্তার উপকারিতা ও সমীচীনতা। স্বীকার করে 

» এই ধরণের বেস্ঠাবৃত্বিটাকেও সেই একই কারণে উপেক্ষার নজরে দেখিয়া 

থাকে; সমাজে এই পাপ কাধ্য বৃদ্ধি পাওয়ার চাইন্তে এইরূপে এক 

শ্রেণীর লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকুক ইহাই তদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্টের 
সুস্পষ্ট মনৌবৃত্তি | 

এই অস্বাভাবিকতার সম্বন্ধে ইদানীং নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক 
াব্ষণা আরম হইয়াছে । জার্্মাগীতেই ইহা গ্রথম আরস্ত হয়; 
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অষ্টাদশ শভাবীর শেষভাগে ছুইটী সুস্পই পুরুষেত্ধ এই ধরণের 
অস্বাভাবিক অভ্যাসের কথা জনসাধারণেক্ নিকট ব্যক্ত হুইল্। 
১৮৭০ খী্ান্দে ওয়েস্টফল ( ড198$7.51), একটী যুবতীর এই 
ভাবের অন্বাতাবিক যৌনধর্্মানুরক্তির কাহিনী সবিজ্কারে ব্ণন! 
করিয়। দেখাইলেন যে এই “অস্বাভাবিকতা” যারুষের নিষ্ের কৃত 
অত্যাস নহে এবং ইহ! তাহার স্বভাবজ্ঞাত প্রবৃত্তির সঙ্গেই জড়িত ; 

এইহেতু ইহাকে পাঁণ ব৷ কুকানব্ধ বলিয়া বর্ণনা করা উচিত নহে। 
তিনি আরও দেখাইলেন ষে ইহার মধ্যে যথেই স্বারবিকতার ও 

০০:০০ লক্ষণাবলীর সমন্বয় থাকিলেও ইহাকে উদ্মাদশ্রেণীর 

মধ্যেও ধর! ঠিক হইবে না, এই সময় হইতেই ইহার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক 
গবেষণা ক্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে দাগিল। ক্রা্ষট-এবিং 
এই বিষয়ে প্রচুর গবেষণা! করিলেন ও সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক পুন্তক 
8১1১০796079 895:88115 প্রকাঁশ করিলেন ১ ইহার মধ্যে 

অসংখ্য অন্বাভাবিক রোগীর বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ইহা 
অপেক্ষা গব্ষণাপূর্ণ পুস্তক প্রকাশ করিলেন মোল। তারপর 
১৯১৪ সালে বিখ্যাত পণ্ডিত ম্যাগনাস হিচ্চফিজ্ড এই বিষয়ের 

সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক প্রণয়ন করিয়্াছিলেন। ইটালীতে রিটে, 
ট্যামামিয়া, জেমক্রসে। প্রত্থতি পঙ্ডিতগণও ইহার ততান্ুসন্ধানে 
রত হইলেন। ফরামীদেশে ১৮৮২ খ্রীষ্রা্দ হইতে ইহার গবেষণা 
সুরু হইল এবং চারকোট ও ম্যাগনান খ্রথমে আসরে 
নাষিলেন ১ ক্রমে ক্রমে মেই দেশেঞ বিবিধপ্রীকারের বৈজ্ঞানিক 
আলোচনা চলিতে লাগিল । রুশদেশে, ইংল্যাণ্ডে কোথাও আর 
বাকি রহিল না। কশদেশে টার্পেন্কি প্রথম ইছার বিষয়ে 
আলোচনা তুলিলেন। ইংলখেঞ নানাভাবে আলোছল। চলিতে 
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লাগিল এবং ছেবলক ইলিস প্রন্ৃতি পশ্ডিতগণ অন্ুত পরীক্ষা 
ও গবেষণ। দ্বারা সমগ্র পৃথিবীকে স্তম্ভিত করিয়া! দিলেন। ইংরাজী 
ভাষায় এই বিষগ্কের সর্বশেষ ও আধুনিক পুস্তক ১৯৩২ সালে 

প্রকাশিত হইয়াছে 1 (999 0, 1187876১705 ঢ০]10- 

101 0: 993 ৪2. 17169778906] ০0101610108 ), 

*ফিস্তু পণ্ডিভ্তাণ এই বিষয়টার গবেষণাতে একমত হইতে 

পারেন নাই পূর্বের ইহাকে পাপ (৬1০9) বলে ধরা হোস্ত 
এবং মানুষ দিজের অগ্ভ্যাস ছারা! ও হস্তমৈথুন বা অতিরিক্ত 
ধৌনকার্ধ্যার্দিয় দ্বারা খ্বাভাবিক বমপকষার্য্যে অক্ষম হইঘার পর 

ইহাকে আয়ত্ব করে, গ্রইটাই বদ্ধমূল ধারণা ছিল। পণ্ডিত 
ক্ষাফট -এবিং সর্ধ প্রথমে এই ধারণার বিপরীত সুর শোনাইলেন। 
ক্রমে ক্রমে মো, হিন্চ-ফিল্ড, ম্যারালল প্রভৃতি পণ্ডিতগখ 
এইমতেই মভ ধিলেন। 'পত্ডিত মধক্ষি ও পড়, (28০৮৩ 87৫ 

879০), ) সর্বপ্রথম ইহাঙ্গের বিপক্ষে মত দিলেও ক্রমে ক্রমে 

ইহাদের সতেরই সমর্থন কষকিতে লাগিলেন ও বলিলেন যে এই 
সঙ্ল অন্যাঞাধিকতা। আপবেক্স সহভান্ত ধর্মের লহিতি জড়িত ( (১5 

1৮ 2৪ ১0138012] 80 সৈ০৮ ৯০৫৪০ ) 4 

আন গু বিধদে পঞ্চিভঙগতের সতের ফিল হনব নাই। এই 
তাঁতের খগ্থাঙাবিখতীক্ষে সহজাত থা ০০728৬12085] বলিয়া ধন্সা 

গৈপেশড ইছ্ীক্ষে ব্যাধি ধিশেধ বলিশ্বা ধরা হইযে ফিনা এই 
বিষে বিডি মত কৃতি হইগাছে। ফ্রেণকট -এবিং পূর্ধে ইহাকে 
+সবোগ” হলি! (1১9008৮208৩ ০0৮ 08501500828 হাতে) 

হ্গিলে্জ ইদানীং ইঞ্াকে আগ “ক্লোগ' বলিতে কাকী ছিলেন না 
(0 80070951]5 250 00 5 ৫185৯৪৬ ), আধুনিক 
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কি শী পি বাসটি সিসি সিস্ট পিল ক সিসির প্স্ছিপসিসি৫ পস সি 

বৈজ্ঞানিকগণেরও এই মত এবং পণ্ডিত প্রবর হেবলক ইলিসও 
এই মতেরই পক্ষপাতী; তিনি বলেন “১19 79৪ ৪]কম৪,৪ 

09918 05৮ ০য় 86500100117) 0১008717988: 

10978107088 78900910615 1] 01099 19186107, 6০ 

11017)0) 29070610 00100161015. এই ভাবের অস্বাভাবিক 

যৌনধর্্ীবলহ্বীরা! অন্তান্ত বিষয়ে খুবই সুস্থ, প্হজ ও সাধারণ 
মানবের মতই থাকেন । 

বিভিম্নরূপ কাধ্যাবলীর দ্বারা এই সকল অস্বাভাবিক যৌন- 
ধর্মাবলম্বীগণ যৌনম্থথ অনুভব করে। হেবলক বলেন যে তাহার 
পরীক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে শতকরা ২* জন আদৌ যৌনক্রিয়া 
না করিয়াই যৌনতৃপ্তি পাইত॥ শতকরা ৩০।৩৫ জন কেব্লমান্ত 
পরম্পর স্পর্শ ও আলিজনাদির দ্বারাই এ সুখ লাত করিত অথবা 

সমঞে সময়ে হস্তমৈথুনের আশ্রয় গ্রহণ কাঁরত'। অন্তত্র কেহ কেহ 
বা একটা অদ্ভুত উপায়ে যৌনসুখ লাভ করিবার চেষ্টা করে । 
পুংজননেক্দ্রিয়টা ব্দনবিবরে রাখিয়া এই কাজ করা হয়; ইংরাজীতে 
ইহার নাম 77911020. অবশ্ত অনেকক্ষেত্রে নরনারীর সহবাস- 

মিলনের কালেও অনেক নারী পুরুষের পেনিস্টী মুখে নিয় থাকে। 

প্যারিস্ পিকচার ইত্যাদি যৌনক্রিয়াসম্বলিত ছবি ইত্যাদির. মধ্যেও 
এই 7751840র মূর্তি দেখা যায়; কিন্ত এক্ষেত্রে একজন পুরুষই 
অন্ত পুরুষের ,জননেক্জিয়টা মুখে লইয়া যে যৌনতৃপ্ডি পায় ও 
অন্থকে দেয় তাহাই 791190 নামে প্রচলিত আছে। €হুবলকও 
&ই কথাই বলিম্বাছেন যে 4 009 00975, 10697970151 

60779081070 ০2 00089107361] 07911068018 622৪ 

2)90100 01808109৫, 
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শি পিসি পরলাম পাস সিসি পাস সত সিল সত স্পস্ট পি এসসিপাস্টিলাসসিএ সিলসিলা তাস দিসি দশটি স্পিন স্পরী ০তিস্সিপাসিলাসিপীসিপাসটিপাস্টিল 

এই ভাবের অস্বাভাবিক যৌনধন্থ্াবলম্বী স্ত্রীরাও অন্ত ্বীলোকের 
সহিত চুম্বনে, আলিজনে বা পরপ্পর হস্তমৈথুনের দ্বারা যৌনম্থুখ 
পাইয়া থাকে । ছুইটী নারীর পরম্পর হস্তমৈথুন দ্বারা যৌনক্রিয়া 
সমাপন করার কথা প্রায়ই শোন! যায়; এই ক্ষেত্রে একজন 

্বীয় হস্ত বা অঙ্কুলের দ্বারা! অন্যকে মৈথুন করে এবং সেও সেই 
সম্বয় নিজ হস্ত,ব! অঙ্গুলি দ্বার গ্রথম। নারীকে সুথ দিতে থাকে ; 
এই ভাবে উভয়েই একত্রে যৌনস্থখ অনুভব করে। ইহা! ছাড়া, 
পুরুষদের পক্ষে যেমন /91120র উল্লেথ করিয়াছি, মেয়েদের 

পক্ষেও তেম্ি 0%1,717,06%3 নামক অভিনব উপায়ে যৌনতৃপ্ডি 

অনুভব কর! হয়; ইহাতে একজন রমণী অস্ছের যোনিথারে 

স্বীয় বদন বা জিহবা স্থাপন করে ও তদ্বারাই যৌনউন্মাদনার 

শাস্তি আনিয়। থাকে। এই কাধ্যটাও অনেক সময় অনেক 
পুরুষের তার! সাধিত হইর1 থাকে ; কিন্তু তাহা! [011959য89- 

1105র অন্তভূক্তি নহে বরং স্বাভাবিক 7969:989381165র 

মধ্যই ধর্তব্য। অর্থাৎ কোনও পুরুষ যদি তাহার মুখ ও জিহবা 

কোনও নারীর যোনীদেশে রাখিয়া যৌনন্ুখ অনুভব করে, তাহা 
হইলে ইহা [79697088288] শ্রেণীর মধ্যে হইলেও এক অতি 

ভীষণ অন্থাভাঁবিকতার কাহিনী বলিয়৷ ধরিতে হুইবে। এই সকল 
ব্যাপার শুনিতে অতি অদ্ভুত ও অত্যাশ্চরধ্য এবং অবিশ্বাস্ত মনে 

হইলেও প্ররুতপক্ষে নরনারীর মধ্যে ইহা সত্যই দেখ দেয়। অতি 

দুর্বল ও ধ্বজত্ব্গ রোগী অনেক সময় স্বীয় স্ত্রীর সহিত সম্ভোগ 
কার্যে অসমর্থ হইয়া এইভাবে 0%777/576%5 প্রক্রিয়া ঘ্বায় 

মনের আশ নিটাইতে চেষ্টা কয়ে; আবার অনেক অশীতিব্ীয় 
বুদ্ধ ব্যক্তি ভাগ্যবিপর্ধযয় হেতু উদম্মাদের স্তা্ এই হাস্তকর ও দ্বণ' 



২২৪ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
সপ সিরা পিতা সি শোক স্সিরী পালি সিসির 

্রকিরাব সাহায্যে নিজের আশা দিঁটাইতে চায় ও অন্যদিকে 
তাহার উত্ভিস্যৌবন! পত্বীর বুকে তীব্র লালস! ও হাহাকার 
াগাইয়! তুলে । 

আব এক উপায়ে ল01708298] পুকষ যৌনকাধ্য সমাধা 

করে তাহার নাম 79116200. ইহাব অপর নাম 19০2071%. 

বাংলায় ইহাকে পুংমৈথুন বলা যাঁয়। ইহাতে একজন পুরুষ অপর 
পুকষেব গুহ্দেশ ছ্বাবাই সহ্গমন কবিয়া থাকে । ঠিক যেমন 
নরনারী সঙ্গমক্রিয়া সমাপন কবে ইহারাঁও ঠিক তেমি তী কাজ 
শেষ করে ও শ্রকই রুপ যৌনতৃপ্তি লাভ করে। [3010058স9] 

পুরুষদের মধ্যে হি্চ-ফিন্ডের মতে শতকরা ৮ জন এই ভাবে 
পুংমৈথুন দ্বার! যৌনসুখ লাভ করে; ছেবলক বলেন যে শতকরা 
১৫ গন পুরুষকেই পুংমৈথুনে আসক্ত বলা যার । 

&ঁ ধরণের পুংমৈথুন ইত্যাদিকে আইনে দশুনীয় করা উচিত 
কিনা এই লইয়া মতদৈধ আছে। ফ্রান্স, ইটালী, বেলজিয়াম, 

হলাশু ইত্যাদি দেশে যতক্ষণ না! এই কাধ্যটা কোনও নাবলকের 

উপয় করা হয়, বা প্রভূত নিষ্,রতার সহিত সম্পাদন করা হয় 
বা সাধারণের লজ্জাশীলতার ব্যাঘাত করা হয় ততঙগপ ইহাকে 

দোষণীয় বল! হয় না। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় কিন্ত গ্রই কাকে 
দণ্তনীয় করা হুইয়া থাকে । কিন্তু দণ্ডনীয় করা হইয়াছে বলিয়াই 
যে এঁ এ দেশে ইহার সংখ্যা কিছু কম তাহা নহে বং তাহার 
বিপরীত দেখা যায়। ফ্রান্সে পুরাঁকালে ধখন এরই ব্যাপারটাকে 
খোরতঙ্ন বেআইনী বলিয়া! ধরা হইত এবং এ ফার্যে লি হইলে 
আসামীকে পোড়াইয়া মাঁরিবার বিধান দেওয়া হইত, ততনক্াত্ 
ইন্ডিলীসে কিন্ত গ্রাই অস্থারাবিফতায় সংখ্যা বেঈই ছিল এবং 



নরের প্রতি নরের ও নারীর প্রতি নারীর যৌনাকর্ষণ বর 
সিসি রি সরি অরস্িি 

এই কার্ধ্যটা একটা! ফ্যাসানের ব্যাপার বলিয়াই গণ্য ছিল; 
কিন্ত বর্তমানে এই কাজটা এ দেশে দণ্ডনীয় না হওয়া সত্তেও 

উহার সংখ্যা ও প্রাধান্ত কমিয়। গিয়াছে । এই সব কারপেই 
বর্তমান যুগে চিকিৎসক ও আইন কর্তারা উভয়েই ইহাকে আইনের 
গণ্ভী হইতে তুলির! দিবার জন্ত পক্ষপাতী । 
এই অস্বাভাবিকতা নরনারীর বাল্যকালের মধ্যেই প্রথম বেশী 

দেখ দেয় এবং পরবস্তী জীবনে ইহার বর্তমানতার অপ্রাচু্ধ্য 
দেখা যায়। ম্যাক্স ডেসাইর বলেন যে বালক বালিকাদের 
১৪১৫ বৎসর বয়স পধ্যস্ত তাহাদের যৌনধর্্ম সম্পফিত কোনও 
পার্থক্যই থাকে শ।। বিখ্যাত পণ্ডিত ফ্রয়েডও পুনঃ পুনঃ 
বলিয়াছেন ষে “৪11 5011 50019069 01069 19 11010078115 

& 17077108908] ৯6:৪৮] অর্থাৎ প্রত্যেক শিশুজীবনের মধ্যেই 

)020039308%] ভাব দেখা যায় । ইহ পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত 

হয়েছে যে প্রত্যেকের মধ্যেই স্ত্রী ও পুরুষ উভয় ধর্মই বর্তমাঁন। 
পণ্ডিত হিপ (75999 ) বলিয়াছেন যে খাঁটা পুরুষ বা! খাঁটা স্ত্রী 

ধর্মবিশিষ্ট কোনও মানবকে পাওয়। যায় না--৭009 15110 ৪00] 

(10108 98 9 10079 07819 01 69170919 82517778,1,) ৪11 

8181177818 00206812 009 91910091868 0 1006) 99398 

17 ৪0079 827:9০.৮ ক্রয়েভও ঠিক এই কথাই ১৯০৫ সালে 

লিখিয়াছিলেন_-"] 1৪৮৪ 70959: 596 00288 (10981) &. 

8106]9 0850০-8,2815919 06 8 3206 ০0 8 0108, 

16100818516 6০ 6515 10৮০ 8000076 ৪ ৪] 

90181098019 00:96 06 12070)099308,1165, অনেক 

সময় তরলমতি বালকবালিকার। ভাবপ্রবণতা৷ হেতু 1,97798959] 

৯৫ 



২২৬ _ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
এসি লাসটিলানদিপাস্সিপাস্ছি পিস পাস্পিছিপস্পিস্টি লাস সিাস্ছি পিল সিপাসিলস্টিপাস্টি সিলসিলা সি সিল সপিলাসিলী সিসি স্পিরি সপ সি 

হইয়া থাকে, ' অনেক বালিকা তাহাপেক্ষা ব্ধীয়পী অপর বালিকার 
বা শিক্ষয়িত্রীর প্রতি আসক্তা হুইয়। পড়ে ও ক্রমে ক্রমে তাহার! 
পরম্পর 210177)0992098,] যৌনকার্ে ব্রতী হয়; কিন্তু তাহা হইলেও 

এঁ কার্ধ্টটাকে শুধু যৌবনের চপলতা৷ ভিন্ন অন্য কিছু মনে করা 
আমাদের উচিত হইবে না। যেহেতু তাহাদিগকে পাপী ঝা 
রোগী বলিয়৷ নির্দেশ করিলে ফল আরে! খারাপ হইয়া! পড়ে । 

এই 18017109958] ভাবে অনুপ্রাণিত নহে এমন ব্যক্তি 

খুবই কম আছে; ইহাদের মধ্যেই চরিত্রে ও বুদ্ধিতে অসাধারণ 
ব্যক্তিরাই বেশী দ্রেখা যার়। পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত সম্রাট, 

রাঁজনীতিজ্ঞ, কবি, ভাস্কর, কলাবিদ, পণ্ডিত প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ 

ব্যক্তিগণকেই ইহার মধ্যে ধরা যাইতে পারে। অনেক পণ্ডিত 

চিকিৎসক বলেন যে তাহারা এই ধরণের 7৮০7৮" দেখেন নাই। 

এই বিষয়ের জনৈক শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক নাকির (1৪09) বেলায় 

এক অতি অদ্ভুত মজ। হইয়াছিল ; তিনি এই ভাবের 477৪:৮'গণের 
অস্তিত্ব আদৌ শ্বীকার করিতেন না। তৎকালে এ বিষয়ের 
সর্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার হি্চফিল্ডকে তিনি লিখিয়৷ অনুরোধ করিলেন যে 
তিনি যেন কোনও “1%:%'কে তাহার নিকট দয়। করিয়া! প্রেরণ 

করেন। নাকি খুবই অবিশ্বাসের হাসি হাসিতে হাসিতেই এই 
কথ! লিখিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাহার বিন্ময়ের সীম! পরিসীমা 
রহিল না, যখুন সত্যই হিয্্চফিজ্ড জনৈক 4:09:৮কে তাহার 

গৃহে পাঠাইলেন এবং পরিচয়ে জানা গেল যে সেই রোগী আবার 
, তীঁহার পূর্বপরিচিত আত্মীয়। ন্ৃতরাং ঘটনাচক্রে ধরা ন! 
গেলে আমরা ইহাদের অস্তিত্ব আদৌ উপলব্ধি করিতে পারিব 

না। জগতের কত ঘটনার মধ্যে, কত আত্মহত্যার রহস্তের মূলে, 



নরের গ্রতি নরের ও নারীর প্রতিনারীর যৌনাকর্ষণ ২২৭ 

রর 210 979101 রি তার আর ই নাই। আধুনিক 

গবেষণা ও পরীক্ষার ছারা ইহা এক্ষণে বিশেষরপে নিরূপিত 

হইয়াছে সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা! ১ জন ব্যক্তি এইরূপ 
'অন্বাভাবিকতার দোষে দুষ্ট আছে । স্থানবিশেষে কোথাও কোথাও 

ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও কম হইয়া থাকে। অনেকে তাহাদের 
নিজেদের দেশের চাইতে অন্ঠ দেশে ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি বলিয়] 
ঘোষণ! করেন; কিন্তু তাহা সত্য নহে। বাহিক দৃশ্তে আচার 
ব্যবহারের ও রীতি নীতির পার্থক্য হেতু ইহার কমবেশী 

প্রত্যক্ষ হইলেও মুলত অদৃষ্ঠভাবেও ইহা সর্বদেশে ও স্বজাতির 
মধ্যেই সমানভাবে শ্রচলিত আছে। পুরুষ পুরুষের সঙ্গে যে মৈথুন 
করে (9০৭০75 ) বা নারী অন্ত নারার সঙ্গে জননেন্দরিয় দ্বারাই 
যে মৈথুনে প্রবৃত্ত হয় (61050197. ) তাহাকে পূর্বের পাপ কাজ 
ও বেআইনি কাজ বলিস্বা' গণ্য করা হইত এবং অগ্সিতে তাহাদিগকে 

দগ্ধ করিয়া দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা হইত। ক্রমশঃ এ ভাব 

তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে উন্মাদ শ্রেণীর মধ্যে ধর! 

হইল কিন্তু তাহাও এক্ষণে আর প্রচলিত নহে এবং বর্তমানে 

ইহাকে মানবের স্বাভাবিক পশুজীবনের সঙ্গে সম্পকিত বলা 
হইয়া থাকে । 

এই ভাবের অস্বাভাবিকতা! অর্থাৎ [ঢু ০200393081165র মধ্যেই 

আর একটা নূতন ধরণের মজার ব্যাপার দেখ! যুয়। কখনও 

কখনও কোনও পুরুষ, স্ত্রীলোকের হাবভাব, পোষাক পরিচ্ছদ 
ইত্যাদি ধারণ করিয়া মনেপ্রাণে নারী জনোচিত আচার ব্যবহারে , 

নিন্দেকে নারীরূপে পরিচিত করিতে চায়; আবার কখনও কখনও 

কোনও নারী, নিজেকে পুরুষের বেশে বা পুরুষের হাবভাব ও 



২২৮ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাি 
স্রিলাসিশটি জপপিসটিতি স্পস্ট পাসিি ক তিতা সিসি ওসির এসসি ০ 

আচাঁর ব্যবহারে সুশোভিত করিয়া! নিজেকে পুরুষের মতই গড়িয়া 
তুলে। ইহার ইংরাজী নাম 77০01970. ইহাকে কিন্ত পূরোপুরি 
[70০07098989] বলিতে পাঁরা যায় না, কেননা ইহাদের মধ্যে 

[ন 96979592058] ভাব বা প্রেরণ! প্রায় সর্বস্থলেই বর্তমান থাকে। 

[70101970 ব্যপারটাকে বুঝা বড়ই শক্ত এবং ইহার তত্ব 

বিশ্লেষণ করাও ততোধিক কঠিন কাজ। জার্মানীর বিখ্যাত 
পণ্ডিত হির্চচফিজ্ড প্রথমে ইহার সম্বন্ধে কৌতুহলী হন ও তিনি 
ইহাকে 77759:8107" হইতে পৃথক করিয়া “[905588182), 

নাম প্রদান করেন। এই ব্যাপার সম্বন্ধে তিনি বিবিধ পুস্তকাদিও 

প্রচার করিয়াছিলেন। ১৯১৩ সালে হেবলক ইহার নামকরণ 
করেন 3০:০-৪,০৪০/০%০ 1059175101৮ বা অস্বাভাবিক যৌনরুচি। 

কিন্ত এই ছুই প্রকার নামই ঠিক না| হওয়ায় সর্বশেষ তিনি 
১১২০ সালে ইহার নূতন নাম দেন :10০21870. আমি পূর্বে 

বলিয়াছি বে 3891517) 118800101510 প্রভৃতি অস্বাভাবিক 

যৌন ব্যাপারাদির নাম্গুলি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির নাম হইতে 
গ্রহণ করা হইয়াছিল । :০7197) নামটাও তেয়ি জনৈক ব্যক্তিবু 

নাম হইতে লওয়া হয়। তার নাম 0119৬%]197. 07.02) 66 

73981800976; তিনি চতুর্দশ লুইসের অধীনে ফ্রেঞ্চ ডিপ্লোমেটিক 

এজেন্ট স্বরূপে কাধ্য করিয়া সর্বশেষ লগ্ডন নগরীতে প্রাণত্যাগ 

করেন; তাহাকে লগ্ডনে সকলেই রমণী বলিয়া জানিতেন কিন্ত 

মৃত্যুর পর দেখা গেল যে তিনি প্রকৃত পুরুষ ছিলেন এইরূপে 
ক্রমে অনেক নরনারীর জীবনী জানা গেল । 

চ7010999য08]165র চিকিৎসা বা প্রতিকার সন্বন্ধে কিছু 

বলাও এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কিন্ধ উহাদের চিকিৎসার 



নরের প্রতি নরের ওনারীর প্রতি নারীর যৌনাকর্ষণ ২২৯ 
স্পাস্পাস্পস্িপস্দপিস্পি সিসির শাসিশ্ সিলাসটিঠাস্পিসিপাসিিসি তালা সি লাতিন সিএ সিসিক তাস লীস্টি রাস্তা সিসি তানিশা অলি 

উপদেশ িঠ খুবই শক্ত কাজ; যেহেতু তাহার এই একটা 

বিষয় ভিন্ন অপর সমস্ত বিষয়ে খুবই সুস্থ ও স্বাভাবিক গুণসম্পন্ন | 
আমি অবশ্ত চিকিৎসা বলিতে মনোবিজ্ঞান সম্বন্বীয় চিকিৎসার 
কথাই বলিতেছি ( 7৪5০1)0-1)978709)0610 ), অস্্রচিকিৎসার 

দ্বারা ইহার অনেকটা পরিবর্তন করা যায়। লিপজিজ (1.1- 
৪01151% ) একটা* [70108930091 ব্যক্তির কথা জানিয়েছেন ; 

একজন সুস্থব্যক্তির টেট্টিকেল লইয়া তাহার সহিত যোগ করিয়! 

দেওয়ায় ক্রমে ক্রমে সে নারীজাতির প্রতি আকৃষ্ট হইতে আরম্ত 

করিল এবং একবৎসরের মধ্যেই বিবাহ করিবার উপযুক্ত বলিয়া 
বিবেচিত হইল । কিন্তু যায় এই অস্বাভাবিকতা একেবারে বন্ধমূল 
হইয়া যাঁর তখন গ্রীয়ই চিকিৎসায় বিশেষ ফল হয় না । অনেকে 
বলেন হিপ্পোটিজম্ ছার! চিকিৎসায় এইসবক্ষেত্রে খুবই কাজ 
হয় কিন্ত তাহার দ্বারাও বদ্ধমূল রোগীদের ( শ্বও]] ০0959107990 

00178912108] 09518610108 ) কোনও কাজ হয় না। শ্লোক 

নোজিং ( 8০1)1:910৮-1 06226) বছ বৎসর পূর্বে হিপ্রোটিজম্ 

ঘারা এই প্রকার ব্যক্তিদের চিকিৎসা আরম্ত করিরাছিলেন। 

তিনি তাহাদিগকে বেশ্তাদের নিকট লইয়! গিয়! এভাবে হিপ্রোটিজস্ 

দ্বার বেশ্যাদের সঙ্গে সহবাস করা অভ্যাস করাইতেন এবং এই 
ভাবে ক্রমে ক্রমে তাহারা নারীর প্রতি আকৃষ্ট হইত এবং তাহাদের 
সহিত যৌনমিলন করিবার ক্ষমতাও প্রাপ্ত হইত। পকিন্ধ বাহতঃ 
নারীর সহিত সহগমন করিতে দৈহিক সক্ষমতা লাত করিলেও 
মনেপ্রাণে তাহাদের কোনও উন্নতি হইত না এবং নারীর সহিত 
সহগমন করাটাকেও তাঁহার! একপ্রকার হত্তমৈথুনের রূপান্তর মাজ 
বলিত (219502056102 77 5901761 )। 



টা যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাি 
শত এ ৮৯ সি সি সিল সিস্ট সর্ট সি সিপাসসিপ সিটি সী সি পিচ পাস পান্টি উিপিসিরীসসি্াস্সিশ বাসি সিক্ত 

কিন্তু বিখ্যাত মনোবৈজ্ঞানিক মহামতি ফ্রয়েড উদ্ভাবিত 
785০1১0-82915610 প্রণালীর দ্বারা বিশেষ ফললাভ হইয়! 

থাকে! আমি নিজে এ প্রণালী অবলম্বন কবিয়। অনেকস্থলে 

অতি অদ্ভুত ফললাভ করিয়াছি। অবশ্ত এইখানেও জানাইয্৷ 
দি যে যাহাদের মধ্যে এই অস্বাভাবিকতা সম্পূর্ণ দৃঢ়মূল হইয়া 
গিয়াছে (267 609 96869 ০06 10059791078 15 হিয৮০) 

তথায় 755 ০),০-৪1১৪1%915 প্রণালী নিস্ষল। ডাঃ মোল অন্ত 

আর এক প্রণালীতে ইহাদের চিকিৎসা] করিতে চান। তাহার 
প্রণালীর নাম %.৪80018,110781 617979,0./ ইহাতে যে পুরুষ 

যে ধরণের ব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয় ঠিক সেইরূপ আকার প্রকার- 
ধারিণী কোনও মহিলার সহিত তাহার সঙ্গ, মিলন ও সাঁহচধ্য 
ঘটান এবং তদ্বারা পূর্বোক্ত অস্বাভাবিক ধর্মযুক্ত 7০৮০০" 

99308] ব্যক্তিকে 79697098909] ধর্মে অন্্প্রাণিত 

করা হয়। ইহা অনেকস্থলে বড়ই কাধ্যকরী। ব্লক, 
স্রয়েডের 295০017০-820815 010 1016981300য়ের উপকারিতা স্বীকার 

করেন না কিন্ত, তিনি মোলের এই প্রণালীর কাধ্যকারিতা 
সম্বন্ধে বিশ্বাস রাখেন। হ্েবলক বলেন *[& 15১ 2,0৪৬] 

8002180 20 029০৮ 220. 078,001 057019) 9,070. 007091869 

10 চা00127% 9 0710£9 105 অ])101) (09 801019968 8/07001 

209] 0981799 10095 09 07:00176 200 838০0০18201 

ভা10]) 100110%] 9003.” এই জন্ঠ বদি চিকিৎসিত ব্যক্তি বালকদের 

উপর আকুষ্ট ও অনুরাগী হয় তাহ! হইলে তাহার সহিত বালকোচিত 
হাবভাব ও মুখাবয়বধুক্তা নারীদের সঙ্গ ও সাহচর্য; ঘটাইতে 
হইবে। ইহাঁতে বেশ ফল হয়। হেবলকের ঘার! চিকিৎনিত 



নরের প্রতি নরের ও নারীর প্রতি নারীর যৌনাকর্ষণ ২৩১ 
পি পাটি অপিতিসি ৬ তালি নি ছি সি ৯ পাস সজিত পিসির সি সিল সিাসিলা ৪ ৯৫ ৫ স্তিসিিনি এাসিপাত সিলসিলা ভিসি 2 সি পির ৫ সত উতর চে শসা তপসিরসিত চি 

জনৈক তি বালক্রিয় বাক্তি দেখিতে খুব শক্ত, 

সমর্থ এবং পুরুষজনোচিত ছিল। তাহার বিবাহ করিবার ও 

পুত্রোৎ্পাদন করিবার একান্ত ইচ্ছা হওয়ায় কয়েকবার শ্রীসঙ্গ 
করে কিন্ত ্ত্ীসহগমনকার্যে আদৌ কৃতকাধ্য হইতে পাবে নাই। 
কিছুদিন পরে মাণ্টাতে সে একটী ইটালিয়ান বালিকাকে দেখিয়া 

মুগ্ধ হয়; উক্ত বালিকার আকার অবয়ব ও সুখমগুল দেখিতে 

ঠিক বালকের মত; তাহার স্তন ছিল না বলিলেই হয়। বালিকার 

দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হইয়া যখন সে তাহার ঘরে যাইল তখন পুরুষের 
পাঁজাম! পরিহিতা৷ বালিকাকে দেখিয়া সে একেবারেই মুগ্ধ হইয়। 
পড়িল। সেইদিনেই অবস্তঠ সে তাহার সহিত সঙ্গম করিতে সক্ষম 

হয় নাই কিন্তু তাহা হইলেও তাহার প্রতি বীতরাগ জন্মে নাই। 
পরদিন রাত্রে যাইয়া! সে তাহার সহিত সুন্দরভাবে যৌনক্রীয়ায় 

রত হয় এবং মান্টা পরিত্যাগ করিবার পূর্ব পর্যন্ত সে তাঁহার 
সহিত প্রত্যহ উপধ্যূপরি সহবাস করে। কিন্তু তাহ! হইলেও 
এইবার তাঁর নিজের কথায় বলি তার মনের ভাঁবটী--“0৮$ 

৪1010881) ৪৮:8০69৫ 05 ৮1519 £11) 7 08597 991] 

৪1)10590 6179 ৪০/) ৪770. 85 ৪0010 589 16 আ৪3 ০91০, 118,0 
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২৩২ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 

করা যার। ইহা বারা হয়ত যৌনসঙ্গম, স্বীলহবাস, এবং এমন কি 
সম্তানোৎপাদন পর্য্যস্ত সম্ভব হইল কিন্তু তাহাও যে সব সময় ভাল 
কথা তাহা নহে। অনেক সময় [7 ০20/089%08] ব্যক্তির উৎপার্দিত 

সস্তানও পিতার ম্বভাব পাইয়া থাকে এবং এইভাবে পুত্রকষ্ঠার 
উৎপাদনের ছ্বারা জাতিকে দূর্বল করা হয় মাত্র। 

অনেকসময় এই ভাবের অশ্বাভাবিকত্বভাবধুক্ত, ব্যক্তিরা বিবাহ্- 
বন্ধনে আবদ্ধ হয় ; কিন্তু ইহা সর্বাপেক্ষা সর্বনাশের কথা । এ 
ভাবের নরনারীদের কখনও বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। এইপ্রকার 

বিবাহের দ্বারা অসংখ্য দুর্ঘটনা, অশাস্তি, মনোমালিন্য বিবাহ-বিচ্ছেদ, 
উন্মত্ততা এবং এমন কি আত্মহত্যা! পধ্যন্ত নিয়ত সংঘটিত হইতেছে । 
যদিই একান্ত ইহাদের বিবাহ করিবার ইচ্ছা ও আবশ্তকতা আসে 
তাহা হইলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পক্ষে সকল ব্যাপার বিবাহের 

পূর্বেই সঠিকভাবে জানা কর্তব্য। কেহই যেন অপরকে অন্ধকারে 
না রাখে । এইরূপে আগে হইতে উভয়ে উভয়ের বৃত্তান্ত সম্যক 
পরিজ্ঞাত থাকিলে অনেকক্ষেত্রে বিবাহ সুখদায়কই হইয়া থাকে 

এবং দাম্পত্যজীবনে কোনও সমন্তার উদ্ভব ঘটে না। বিবাহের 
পূর্বে স্ত্রীকে বা স্ত্রী, স্বামীকে ইহাই ভালরূপে বুঝায়! দিবে ষে 
তাহাদের পক্ষে যৌনসহবাসদারা প্রকৃত সুখলাভ কদাচ সম্ভব হইবে 
না। সহ্বাসকাধ্য সম্পন্ন করিবার পক্ষে তাহাদের ক্ষমতার ম্যুনতা . 

না ঘটিতে পারে কিন্ত ত্বাভাবিক নরনারীর সহবাসক্রিয়ার মত 

তেসন সুন্দর ও প্রাণমাতোয়ারা উদ্মাদন। নিশ্চয়ই তাঁহাদের যৌন- 
ক্রিয়ায় দেখা যাইবে না। আর, তাহারা পরম্পর পরম্পরকে এই . 
স্ব কথা খুলিয়া না বলিলেও বিবাহের পর যৌনক্রিয়ার অন্তে দেখ 

যাইবে যে ঢ0779392005) স্বামীর মনে আদৌ শ্র্তি আসিল না 



হস্তমৈথুন বা ম্যাস্টারবেশন ২৩৩ 
পাস সিলাছি পালার তি লাশটি এ ও তি পি আিতিছিজশিিলিসটিতিসিরািতী তল সিসি সলাস্টিত ৯৫ ৯৫৯৫৯ সিটি সিস্টার পালি রহিল ছিল িরসমিতসি 

এবং ্রীও তাহার নারীত্বের সহজাত সংস্কারবশে উহা আপনাতেই 
বুঝিতে পারিবে এবং তাহার মনে ও দেহে যৌনউন্মাদনা! ও শিহরণ 

না জাগানোর জন্য সঙ্গমকারী শ্বামীর প্রতি তাহার ত্বণার অস্ত 

থাকিবে না। এঁভাবের দম্পতীযুগল সহবাস না| করিলে বরং 

অধিকতর সখের জীবনযাপন করিতে পারিবে । 

হস্ডট্সথুন বা 11051410007, 

ষে কোনও অস্বাভাবিক উপায়ে যৌনউত্তেজনা আনয়ন করা 
বা নিজেরই মধ্যে এঁ উত্তেজনার উদ্রেক করিয়া রেতঃপাত দ্বার! 
তাহার শান্তিবিধান করার নাম অস্বাভাবিক মৈথুন; হস্তমৈথুনও 

গ্ীসকল অস্বাভাবিক মৈথুনের মধ্যে একটা । হন্তের সাহায্যে 
নিজের দেহের মধ্যেই যে মৈথুনবং কাধ্য করা হয় এবং এ কার্য্যের 
দ্বারা যে শুক্রপাত কর! হয় তাহাকেই হস্তমৈথুন বলে। চিকিৎসা- 
শান্ধের ব্যাখ্যা অনুসারে কেবল যে হস্তের ছারা লিজঘর্ষণে রেতঃপাত 
করিলেই হব্তমৈথুন কর! হয় তাহা নহে, স্বাভাবিক মৈথুনের 
পরিবর্তে যে যে কার্যের দ্বারাই যৌনক্রিয়া সম্পাদন করা হয় ও 
যৌনতৃথ্িবিধান হস তাহাই হস্তমৈথুন বা 71958687056197, বলিয়া 

গণ্য হইবে। এ সকল স্বাভাবিক নরনারীর মৈথুক্রিয়ার পরিবর্তে 
'অসংখ্যরকম অস্বাভাবিক প্রক্রির। আছে এবং অনেক নরনারী 
সেইসকল অস্বাভাবিকতার আশ্রয় লইয়া যৌনউত্তেজনার সময় যৌন- 
তৃপ্তি বোধ করিয়া থাকে । পূর্বের এইসকল অন্বাতাবিকতার অনেক 
কাহিনী বলা হইয়াছে, পুংনৈথুন, পশুমৈথুন প্রভৃতি অস্বাভাবিক 
উপায়ে ইন্জ্রি়চরিতার্থ করার কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। 
হ্ত্যমৈথুনের সম্বন্ধে একটু আলোচনা কর! অপ্রাদঙ্গিক হইবে না। 



২৩৪ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
পিএ সন, লি চি পরা পি পাপাস্সিপাস্পিসিল সি তি পিসি ০৯৩ পিসি ছিপ ঈিতীস্টিল রসটা ৯ এসির সি সি সমিতি 

প্রকৃত হস্তমৈথুনে পুরুষ তাহার হাত দ্বারা স্ব পুংলিঙগটাকে 
সধশলন করিতে থাকে এবং নারী তাহার অন্তুলি দ্বার! স্বীয় 

যৌনদেশ আলোড়ন করে। এইরূপে ঘর্ষণ করিতে করিতে অতি . 

শীদ্রই রেতঃপাত হুইয়৷ তাহাদের যৌনক্ষুধার শাস্তি আসে । অতি 
ক্ষুদ্র শিশুরাও অজানিতভাবে নিজেদের জননেন্দ্রিয়ে হস্তপ্পণ ও 

ঘর্ষণ দ্বারা এক স্ৃতীব্র আনন্দশিহরণ অনুভব করিবার প্রফ্জাস 

পায়। কিন্ত তৎকালে তাহাদের যৌনজ্ঞানাদির সম্যক বিকাশ ন! 
হওয়ায় এবং শুক্র গঠিত ন! হওয়ায় উহ! দ্বারা শিশুভীবনে বিশেষ 

কিছুই আসিয়া যায় না। শ্রবয়সের অন্ান্ত শিশুকাধ্যাদির ন্যায় 

ইহাঁও একপ্রকার বালকের আমোদবিধায়ক ব্যাপার । তাহার! 
যেমন বুড়ে! 'মাঙ্গুল নিয়া ও পায়ের গোঁড়ালী নিয়া খেল! করে 

সেইরূপ জননযন্ত্রটাও তাহাদের খেলিবার বস্ত হইয়। থাকে । 
কিন্ধ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই হস্ত দ্বারা যৌনস্ত্র আলোড়ন 

কর! তাহাদের অভ্যাসের মত হইয়া! পড়ে। তাহারা এ কার্যে 
একটা নূতন স্থখের আস্বাদ পায়? এ কার্ধাকাঁলে তাহাদের দেহে 
একটা স্তৃতীত্র শিহরণ জাগিয়! থাকে । এই স্তৃতীত্র শিহরণ অনুভব 

করিবার জন্ত তাহারা একএকসময় অতিমাত্রায় চঞ্চল হ্ইয়! 

পড়ে। অনেক বালক যে বৃদ্ধা্থুলি চুষিতে থাকে তাহাও একপ্রকার 

সুখশিহরণের জন্য ; এবং তবিষ্যৎজীবনে এই বৃদ্ধাঙ্থুলিটাকে চুষিবার 
দুমিবার আকাঙ্া হস্তমৈথুনে রূপান্তরিত হইয়া থাকে । আমরা 
তাহাদের এ কাজ বন্ধ করিবার জন্ত ষদি তাহাদের হাতছুচীকে 

বধিয়া দ্রি তাহা হইলেও দেখা যায় যে তাহারা তাহাদের যৌনযন্্রটাকে 
চেয়ারের হাতায়, ব! বালিসের উপর বা অস্ত কোনও বস্তর সহায়তায় 

ঘর্ষণের চেষ্টা করিতেছে । সুতরাং ইহ! হইতেই বেশ বুঝা বায় 



হস্তমৈথুন বা! ম্যাস্টারবেশন ২৩৫ 
দিলি সপস্সিপিসস্সিপিসিসটিপাছিত  এিপাস্পিসিপাসিতসিতস্পিস্িস্পা সা সপাস্টপিস্পিস্াস্াসিএস্পি সির সিাসিপাসছিপাসিএসসি স্মিত সিল সিপাসিপসিও সিডি ৯৫টি এ উ্তাসি৮ সিতসিল স্ ছিল ৯ 

যে জোরজুলুম করিয়৷ তাহাদের এই স্বভাবকে দূর করা আদ 
সম্ভব নয়। অনেক সময় এই বয়সে এই কাধ্যের দ্বারা যদি 

খুব বেশী সুখসঞ্চার হয় তাহা হইলে সেই সময়ে শিশুটার আক্ষেপ 
দেখা দিয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও এই সময়ে তাহাদের 

মধ্যে যৌনসম্পফিত কোনও ভাবের উদয় হয় না; কেবলমাত্র একট 
স্থানীয় সুড়ন্ড্ুনি বা কওুয়ণ বুঝিতে পারা বায় আর একটু 
বয়োবুদ্ধির সঙ্গে, বালকের! পরম্পরের লিঙ্গাদিতে হন্তর্পণের দ্বার 

একটা আমোদ পাইবাঁর চেষ্টা করে। 

কিস্ত তাহার পর তাহাদের তরুণ বরসের সঙ্গে তাহারা যখন 

হস্তদঘ্বার। নিজ নিজ জননেক্ড্রিয়কে চালিত করিতে থাঁকে তখনই তাহাঁদের 

রেতঃপাত ঘটে । ইহাই প্রকৃত “হস্তমৈথুন” নামে অভিহিত হইবার 
যোগ্য । তরুণ-তরুণীর! প্রথম প্রথম পরীক্ষা করিয়া দেখিবার 
নিমিত্ত এবং অতীব 'কৌতুহলবশে এই কাঁজে রত হয়? প্রথম 
প্রথম খুবই মজ! লাগে। চরম উত্তেজনার সহিত রেতঃপাত হইবার 
কালে তাহাদের মনেপ্রাণে, সর্বদেহে একটা অব্যক্ত আনন্দ, 

একটা সুতীব্র শিহরণ অনুভূত হয়। ক্রমে ক্রমে ইহা তাহাদের 

অভ্যাসের মত স্বভাবের সহিত দুরীভূত হইয়া যায়। এই সময় 
হইতে যদি বিবিধ বিধানদ্বারা উহা বন্ধ না করা হয় তাহা হইলে 
ভবিষ্যজীবনে অসংখ্য রকমের যৌন-অস্বাভাবিকতা, যৌনছুর্ধলতা 
ও যৌনব্যাধি নিশ্চয়ই জুটিয়া৷ থাকে । ইহ! হইতেই ভবিষ্যতজীবনে 

ধাতৃদৌর্র্বল্যের উৎপত্তি এবং ইহার দ্বারাই নরনারীর ধ্বজভঙ্গের 
সুচনা! ॥ বিষবৃক্ষের মূল এইখানেই সর্বপ্রথম প্রোথিত হয় এবং 
ক্রমে তাহা সহম্র শাখাপল্লবে সুশোভিত ও বৃদ্ধিত হইয়া অসংখ্য 
নরনারীর এবং অসংখ্য গৃহের শাস্তি দুর করিয়! থাকে । 



২৩৬ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
পি এসি 2 ৯টি পা সিসি পিরীিলাসিীি পা ০৯৩৯ পট লি তিতির সিলিসিী ৯৯ সিপািপা সি সরা পি 

এই বসে হস্তমৈথুন শিক্ষার প্রধান কেন্র হয ছল ও বোরডিং। 
অভিভাবকগণ ভাবেন বালকবালিকারা এসব ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক 

থাকার, অর্থাৎ বাঁলকবালিকাদের পরম্পর অবাধ মেলামেশ! না 

হওয়ায় তাহারা যৌনকাধ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে । কিন্ত 

ইহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা $ যেহেতু তাহারা এইসকল স্থানে অবস্থান- 
কালেই শুধু বে হস্তমৈথুনে রত হয় তাহা নহে উধারস্ত এইখানেই 
তাহার পুংমৈথুনরূপ অস্বাভাবিক মু ০70005908] অভ্যাসটা 

আয়ত্ব করে। ইহা ছাড়া, তৃত্যদের মধ্যেও মিলিতভাবে “হস্তমৈথুন” 

করার অত্যাম আছে। 

'হল্তমৈথুন'রূপ কুঅভ্যাসটা দূর করিবার জন্ক অনেকে বিবাহের 
উপদেশ দিয় থাকেন কিন্ত বিবাহিত জীবনেও যে এই অস্বাভাবিক 

দৃহঘটী বিরল তাহা নহে। দম্পতির মধ্যে স্ত্রী যদি রুগ্লা হন অথব! 
তাহার আসন্ন প্রসবাবস্থাহেতু তিনি যদি স্বামীসংসর্গে অক্ষমা হন 

তাহা! হইলে অনেক ম্বমী নিজের যৌনক্ষুধা নিবৃত্তির জগ্ক এই 
কৌশলের শরণাপন্ন হইয়া 'থাকেন। অনেকসময় শোনা! যায় বে 

স্বামী-স্ত্রী উভয়েই একত্রে হস্তমৈথুনে রত হন। ফেক্ষেত্রে হ্বাতাবিক 

মৈথুন কোনও কারণে নিষিদ্ধ হইয়া থাকে সেই সব ক্ষেত্রেই এই 
কৌশল অবলম্ষিত হয় । 

আর একপ্রকারের হস্তমৈথুন আছে যাহাকে 2191870110110 

[088600580 বলে। সামাজিক, নৈতিক বা অর্থ-সমস্তামূলক 

কারণে যাহার! নারীর স্পর্শ বা পুরুষের স্পর্শ পাইতে পারে ন! তাহারা 
এই অভ্যাঁসটার সহায়তায় যৌনসুখ অনুভব করিয়া লয়। বাঁংলা- 
দেশের যুবতী বিধবরো, ব৷ কর্মব্যপদেশে বহুদূরদেশে থাকিতে বাধ্য 

হুইক্বাছে এমন বিবাহিত স্বামীরা) অথবা আধথিক তুরবস্থাহেতু বিবাহ 



হস্তমৈথুন বা ম্যাস্টারবেশন কা 
পিসি সি পপি এসি পিসি নত পাসিল সিসি তি পি পাস্তা পি লাস তাসছিীছি ৪ পোলা বিসিসি তা গিরি সপিাস্স্িতী লস সিল ২০০ লাস্টিরপে লস্ট 

করিতেই পারে না৷ এমন যুবকরা! | এই কৃপরথাটার দাস হইয়া গড়ে। 
তাহাদের নিঃসঙ্গ জীবনে ইহাই কতকট। যৌনআনন্দ ও যৌনউন্মাদনা 
জাগাইয়া দেয় এবং ইহার সাহায্যেই তাহার! নরনারীর যৌনমিলনকূপ 
অভাবনীয় স্বর্গীয় আনন্দের কতকট। আসম্বাদ লাভ করে। অল্পবয়স্ক! 

বালবিধবার৷ তাহাদের নিঃসঙ্গ নীরবরজনীতে শুম্যশয্যায় ইহাকেই 
আয় করিবার, চেষ্টা পায় ; অবিবাহিত বা বিপত্বীক স্বামী ইহারই 
সাহায্যে প্রিরার পরশন্ুথ ও প্রিয়ামৈথুনের অপরূপ উন্মাদনা আম্বাদ 
করে; বিরহীপ্রেমিক বহুদূরে থাকিয়! ইহারই সহায়তায় স্ত্রীসঙ্গ 
করিবার কল্পনা দেখে । নির্বান্ধব ও নির্বান্ধবী হতভাগা! হতভাগিণীর! 

ইহাকেই তাহাদের যৌনন্ুখলাভের একমাত্র উপায় বলিয়। জানে । 
কিন্তু ইহা ছাড়াও, আর একশ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে হস্তমৈথুন, 

দেখ। যায়; ইহাকে 991)119 7189651085101। বলে। যাহার। 

যৌনক্রিয়াতে অপারক* ও অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে, বার্ধক্যহেতু 
অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবাহেতু যাহারা স্ত্রীসঙ্গ করিতে একেবারেই 
অনমর্থ, তাহারাও ইহার সাহায্যে যৌনমিলনম্থখ উপভোগ করিবার 
চেষ্টা করে। ধ্বজভঙ্গ রোগীরা অনেকসময় নির্জনে বসিয়া হস্ত 

মৈথুন দ্বারা রেতঃপাত করিবার বৃথা চেষ্টা! দ্বারা শরীরও মন ক্লান্ত 
ও অভিভূত করিয়া ফেলে। বুদ্ধ ব্যক্তিরা যখন স্বাভাবিক ভাবে 
স্্ীন্গ করিতে সক্ষম হয় না, তখম তাহাদের মনের বাসন! তাহাদের 

স্বীয়ের পাশে বসে এই হস্তমৈথুনের দ্বারাই মিটাইয়া লয়। আবার 
বদ্ধবয়সে যে স্বামীরা তর্ণীভাধ্যা গ্রহণ করে অথচ উত্তিন্নযৌবনা 
স্রীয়ের সহিত যৌনক্রিড়ায় যাহারা সম্পূর্ণ পরাজিত, লজ্জিত ও 
অপদার্থস্বরূপ গণা হয় তাহার। নিজদিগকে যৌনকার্ধ্যে উত্তেজিত 

করিয়। লইবার জন্য তরুণী-্বীয়ের নগ্নসৌন্দধ্য 'দর্শন ও তাহাকে 



২৩৮ যৌনবিজ্ঞান ও যৌ ব্যাধি 
»*১ ৯ থ ৯৮ *- নল শাস্িপিস্িিসিশ সিলা ৩৯ তীর এ সিত 

দাই নিজের জননেজিয়ের উত্তেনা সাধন করিয়া লা, এবং 

তাহাতেও বিফল হইলে অবশেষে নিজে নিজেই হস্তমৈথুন করিতে 
আঁবস্ত করে। আমার নিকট অনেক এই ধরণের অক্ষম বুদ্ধ 

স্্রীসঙ্গ করিতে সক্ষম হইবার জন্ত চিকিৎসিত হুইবার আশার পত্রের 

দ্বারা আন্ুপুরিবিক সংবাদ দিয়! ওঁষধ ও উপদেশ চাহিয়া! থাকেন) অনেক 

নরনারী, বুবক:যুব্তী আমাকে এইভাবে পত্রের মধ্যে অনেক কথা 

্বীকার করিয়া বলেন ও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়। 
উপদেশ গ্রহণ করেন। অবশ প্রত্যেক পত্রই অতি গোপনীয় 
থাকে . 

কত লোক যে “হস্তমৈথুন অভ্যাস করে তাহা ঠিকভাবে বল! 
শক্ত; ক'রণ ইহা অতি গোপনীয় ব্যাপার এবং লোকচক্ষুর 
অন্তরালেই ইহা করা হইম্া! থাকে ; কচিত কখনও ২।১টা ঘটনা 
জান; যাইলেও অধিকাংশ ব্যাপারগুলিই অঁজান| থাকিয়া যায়। 
কিন্ত যতদুর জানিতে পারা যায় তাহা হইতেই ইহা বুঝা! বায় যে 
অধিকাংশ যুবক-যুবতী তাহাদের জীবনের কোনও না কোনও 

সময়ে হস্তমৈথুন করিয়াছে । নানাদেশে নানাভাবে এই বিষয়ের 

পরীক্ষা চলিতেছে; আমেরিকা, ইংলগ প্রভৃতি দেশে বিবাহিত 

অবিবাহিত নরনারীর জীবনের ইতিহাস গ্রহণ করিয়। দেখা যাইতেছে, 
এবং ফলও যা হইতেছে তাহা শুনিলে অবাঁক হইতে হয়। ডাঃ 
বার্জার একজন বিখ্যাত ন্না়ুরোগের চিকিৎসক; তিনি পরীক্ষা 

করিয়া দেখিম্বাছেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে 
যুবক-যুবতীদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন মাঝে মাঝে হস্তমৈথুন করে ; 

শুধু তাহাই নয়, ত্হার মতে বাকী ১জনা মিথ্যা কথ! বলিয়াছে 

নচেৎ তাহাকেও বাদ দিবার কারণ নাই। 



হস্তমৈথুন বা ্যাস্টারবেশন ২৩৯ 
2 এ তা পাটি সি সি ও ও সিপিসিরিিলাসিসি তিসদিণিতত 8৯৯ লািনাি পাটি ও উর রসি সিসি এটি পিসি ৩ উর ্পাসিল সি সির্বাস্িত লাস্ট সানি পাস্পিলিশ 

ানেরিকার বৈকি রি ধার৷ পরীক্ষা টিতে 

তিনি ২৩২ জন ছাত্র (190198108] ৪0916 )কে পরীক্ষা 

করেন। তাহাদের বয়েস সাধারণতঃ ২৩২ বৎসর ছিল এবং 

তাহারা বিভিন্ন স্থান হইতেই আঁপিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে 
১৩২ জন অবলীলাক্রমে তাহার নিকট স্বীকার করিয়া বলে ষে 
'হভমৈথুন' তাহাদের সর্ববাপেক্ষা লোভনীয় কন্ম ছিল *এবং উহাদের 
মধ্যে একজন ভিন্ন সকলেই তাহাতে রত হইত। উহাদের মধ্যে 

যাহার! স্বীকার করিল না, তাহারা যে কতটা সত্য বলিল সে 

সন্বন্ধেও সন্দেহ থাঁকিয়৷ ষায়। যাহ! হউক তাহাদিগকে সত্যবাদী 
বলির! ধরিলে ও বাদ দিলেও যে সংখ্যা পাওয়া গেল তাহাও 

বড় কম নহে। সর্বদেশে বিশেবজ্ঞ পণ্ডিতদের মতামত একক্র 
করিলে ইহাই পাঁওয়া যায় থে যুবকদের মধ্যে শতকরা ৭৫ জন 

হইতে ৯০ জন এই পাপ কার্যে রত ইয়া থাকে ; কেহ কেহ 

অতি অল্পদিন মাত্র উহা! উপভোগ করে, কেহ কেহ বা বন্ছদিন 

ধরিয়া এমন কি আজীবন এই কাধ্য লইয়াই থাকে । কলেনে 
পড়িবার সময় একজন যুবককে জানিতাম হস্তমৈথুন কাধ্য যাহার 
নিকট নেশ। হইয়া পড়িয়াছিল; প্রতিদিন প্রতিরাত্রি সে অন্তত 

২৩ বার করিয়া! এই পাপ কাজ করিত; বহুদিন পরে সে 
বিবাহ করে; এখন সে ২৩টী শিশুর পিতা; তথাপি এখনও 

প্রত্যহ স্ত্রীসহবাস করিবার তাহার সময় অসময় বাই এবং টবাৎ 

ঠিক সেই মুহুর্তে স্্বীকে সম্মুখে না পাওয়া গেলে তৎক্ষণাৎ 
হস্তমৈথুন করিয়া থাকে। সে আমার নিকট স্বীকার বরিয়া' 
বলিয়াছে যে একটী দিনও তাহার স্ত্রীহবাস, বা হস্তমৈথুনের 
বন্ধ হইবার উপায় নাই। হঠাৎ কোনও দিন সে দৈবাৎ যদি 



২৪০ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
শি বিভা সিপাসি তিসিলা লক্ষি সিসি পাটি পান্টি পাস্তা রািাসটি, শি লা ক লি 7 ৯ ক লি্হিশিি তি টোস্ট 

পর কাজ না করিতে পায় তাহা হইলে ভাহার শরীরের গ্লানির 
সীম! পরিলীম। থাকে না, তাহার মাথা ধরিয়া থাকে, তাহার 
ক্ষুধা কমিয়া যায় এবং কোনও মতেই ঘুম আসে না তাহার 
শরীর ষে খুবই খারাপ তাহা নহে তবে ইদানীং ডিস্পেপসিয়া 
দেখা দিয়াছে । কিন্ত ইহ। ছাড়া তিনি একজন উচ্চশিক্ষিত, কবি 

গ্রতিভান্বিত, -সুসাহিত্যিক ও সুবক্তা। সম্প্রতি আমি তার 

চিকিৎসার ভার পাইয়াছি এবং মনোবিজ্ঞানের সহায়তায় চিকিৎস! 

করিয়! অল্পদিনেই একটু ফল পাওয়৷ গিয়াছে । 

পুরুষ বেশী হস্তমৈথুন করে, কি নারী বেশী হস্তমৈথুন করে 
ইহা লইয়া দারুণ মতভেদ আছে। কেহ কেহ এই কাধ্যে 
পুরুষের সংখ্যা বেণী বলেন) অপর কেহ কেহ, নারীর সংখ্যাই 
বেশী বলিয়া! জানাইয়। থাকেন। উহার কোনও মতই সত্য 
নহে । কিন্তু তাহা না হইলেও, নারীর" সংখ্যা যে খুব কম 
তাহাঁও কোনও মতেই বল! চলে না; যুবতীগণ 089৪75 সময়ে 

এই কাজটায় তত রত হন না । কিন্তু তাহাদের 40০19899709 

সময়ে শ্বাভাবিকতা থাকিলে কেহই প্রায় ইহার আকর্ষণ হইতে 
হইতে রক্ষা পায় না। 

হস্তমৈথুনের কুফল নারীর উপর বেশী কি পুরুষের উপর 
বেশী তাহ! লইয়াও মতভেদ দেখা ঘায়। অনেকে বলেন যে 
হস্তমৈথুন বালকদের পক্ষেই বেশী ক্ষতিকারক এবং বালিকাদের 
পক্ষে তত নহে কারণ এই কার্য দ্বারা বালকদের রেতঃপাত 

'ছওয়ায় তাহারা শী্রই দ্বা়বিক ও জীর্ণ হইন্কা পড়ে। কিন্ত 
এই কথাটাকেও বৈজ্ঞানিক হিসাবে সত্য বলিয়া ধর! যায় না 
যেহেতু বালিকাদের গায় বন্ত্রাদি বালকদের চাইতেও ছুর্বল ও কোমল 



হস্তমৈথুন বা ম্যাসটারবেশন - ২৪১ 

হওয়ায় ইহারাই বেশী ক্ষতিগ্রস্থা হওয়াই দ্বাভাবিক। বালকদের 
খ্বাস্থট ও দেহ অনেক সময় বালিকাদের চাইতে ভালই থাকে 

এৰং সেই জন্থই এই কার্যে তাহারা! অতি শীপ্র ও অতি বেশী বিপর 
বা ্ বায়বিক হইয়া যায় ন। 

হস্তমৈথুনের কুফল নানাবিধ । অতিরিক্ত স্ত্রীস্গ করার 
অপেক্ষাও ইহা দ্বারা মানবশরীর অধিকতন্ন আক্রাস্ত হুইয়া থাকে। 
কিন্ত ইহার বতটা কুফলের কথা ডাক্তার বৈস্ত বা হাকিনী 
কবিরাজী বহি প্রসৃতিতে ভীষণভাবে প্রচার কর! হয় ও ঘুবক 

যুবতীদের মনে অযথা ভয় ভাবনার ্য্টি করা হয় ইহা! 
মোটেই ততদুর ক্ষতিকারক নহে; গ্ররুত কাধ্যটার কুফল 

অপেক্ষা এই সকল তয় দেখানোর কুফল স্নায়ু রোগাদিতে প্রায়ই 

দেখা যাঁর 

হস্তমৈথুন অনেক হিষয়ে স্বাভাবিক মৈথুনেরই কাজ সম্পূর্ণ 
করিয়া দেয় এবং হস্তমৈথুনে অভ্যন্ত ব্যক্তিকে হঠাৎ এ কাজ 
হইতে নিবৃত্ত করা হইলেই দেখা যাঁর যে তাহার শ্বপ্রদোষের 

অতি প্রাছুর্ডাব হয়; কখনও বা সেই ব্যক্তি অন্তান্ত আনুষঙ্গিক 

আরও কয়েকটা রোগের অধীন হইয়া পড়ে। অনেক ব্যক্ধি 
পত্রের হারা চিকিৎসিত হইবার কালে আমাকে জানান যে 
এই তাবের হত্তমৈথুন বন্ধ করিলেই তাহাদের শিরঃগীড়া, অনিদ্রা 
প্রভৃতি ভীষণ কষ্টকর রোগ জন্মে। আমার আরু একটা রোগী 
ছিলেন যিনি প্রতি রাত্রে শয়নের পূর্বে একবার হস্তমৈথুন না 
করিলে সেই রাত্রে -কদাচ ঘুমাইতে পারিতেন না। আর একটা 

রোগীর চিকিৎসা করিয়াছিলাম ধিনি একায়িক স্ত্ীসহবাস করিবার 
চেষ্টা করিলে মোটেই সেই কার্যে সক্ষম হুইতেন না! এবং তাহার 

১৩ 



২৪২ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাঁধি 
শা পাস সি সিস্সিপীসপিসপিরি পরসসিতস্ি স্পস্ট সিরা লা রাস্তা স্সাসপস্াসসম৩স/৯সসি 

জননেক্টরিয় কোনও মতেই শক্ত, দৃঢ় ও সহবাসের উপযুক্ততা ও 
সামর্থ লাভ করিত না; এই কারণে সত্রীসহবাসের অব্যবহিত 
পূর্ব্বে তাহাকে হস্তমৈথুনের দ্বারা জননেন্দিয়টাকে উত্তেজিত ও 
শক্ত করিয়া পরে স্ত্রীসহবাসে লিপ্ত হইতে হইত। অপর একটা 
যৌনকাধ্যে অক্ষম ব্যক্তির চিকিৎসার ভার পাইয়াছিলাম ; তিনি 

নিজে “হস্তমৈথুনকে আদৌ পছন্দ করিতেন না) অথচ গ্রার্থে 
শায়িত রূপসী যুবতীর সহিত সহগমন করিবার দাঁকণ প্রবৃত্তি 

ও ইচ্ছা সত্বেও তাহার জননেন্দ্রিয় মোটেই শক্ত ও দৃঢ় হইত 
না, নরম ও শিথিল হইয়াই পড়িয়া থাকিত। তিনি এক 
অদ্ভুত উপায়ে উহাকে উদ্দীপিত করিবার উপায় বাহির 
করিয়াছিলেন । রাত্রে সন্ত্রীক শুইয়া থাকিবার কালে, তরুণ তৃত্য 

দ্বারা গা-হাত-পা এবং জননযন্ত্রটীকেও তৈলাদি মালিশ 

করাইত। এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ মালিশ করিতে করিতেই 
তাহার জননযন্ত্রটী শক্ত, ও দৃঢ় হইলেই তাহার স্ত্রীসহবাসের 
ক্ষমতা আসিত। 

হস্তমৈথুন হইতে অসংখ্য প্রকারের রোগ যে জন্মগ্রহণ করে 
ভাহার ভুল নাই তবে ইহার দ্বারা যে সকদ অতি ভীষণ 
রোগাদির কল্পনা করা হয় তাহা সত্য নয়। অসংখ্য প্রকারের 

চক্ষুকোগ, মাথাব্যথা ও সায়ুরোগ, বধিরতা, গলার ব্যাধি, নাসিকার 

নানাবিধ কুৎসিত ব্যায়ারাম, চর্দের বিবর্ণতা, বন্বোব্রণ ও অন্থা্ঠ 
প্রকারের বিবিধ উলদ্ভেদ, হাঁপানি, হংস্পন্গন, 'ক্ষেপিক কাশি, 
যক্ষা, সংস্তাস, উন্মাদ ইত্যাদি বিবিধ রোগ যে হস্তমৈথুন হইতে 
উৎপন্ন হয়, তাহাই ডাক্তার কবিরাজগণ উচ্চস্বরে বর্ণনা করিয়াছেন । 
সুতরাং হস্তমৈথুন হইতে কোন্ রোগ বে জন্মে না তাহা বুঝা 



হস্তমৈথুন বা ম্যাসটারবেশন ২৪৩ 
অনিরাপদ সরি 

যায় না? যেন, মানবের রোগের | একমাত্র কারণ এই “হস্তমৈথুন 
রূপ অভ্যাস ! 

যাহাছৌক এই কুৎসিত অভ্যাসটা হইতে ষে নানাগ্রকার ব্যাধি 
জন্মে সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। কিন্ত 
অধিকাংশ সময়েই দেখা যায় ষে ছূর্বল বা অস্থাস্থ্যবান ব্যক্তিরা 

হস্তমৈথুন করিলেই অতি শীগর ব্যাধি জর্জরিত হ্ইয়] পড়ে। % 
ও স্বাভাবিক শক্তি-সন্পন্ন সক্ষম ব্যক্তিরা অভ্যাসমত সামান্তরকম 

হস্তমৈথুনের দ্বারা থে আদৌ অসুস্থ হয় না তাহা অনেকক্ষেত্রে 
পরীক্ষিত হইয়াছে । বিদেশে স্ত্রীর নিকট হইতে যাহার! পৃথক বাস 

করে, এবং সহবাস আঁকাকঙ্ষায় অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া যাহারা 
বিনিদ্ররজনী যাপন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে [155010119র 

রোগী হইয়া! পড়ে, তাঁহার! মধ্যে মধ্যে হস্তমৈথুনের দ্বারা যে অনেকটা 
সুস্থ ও স্বাভাবিক থাঁকে' তাহা! তাহাঁদিগের নিকট হইতে অনেক- 

ক্ষেত্রে জানা গিয়াছে । হস্তমৈথুনের দ্বারা বিশেষ ক্ষতি না হৌক, 
এই কুকার্য্ের জন্য, লজ্জা, দ্বণাঃ ভয় ও বিবেকের দংশনহেতুই 
যতসব ব্যাধির স্থষ্টি হইয়। থাকে । 

তিনটা বিভিন্ন অবস্থার জন্যই হস্তমৈথুনের দ্বারা বিবিধ কুফল 
দেখা দেয়। প্রথমতঃ ও গ্রধানতঃ জুষ্টব্য বিষয় হইতেছে তাহাদের 
বয়ক্রম+ ; দ্বিতীয়তঃ দেখিবার জিনিষ তাহাদের শারীরিক গঠন 

ও জীবনীশক্তির অবস্থা; তৃতীয়ত: তাবিবার বিযুয় যে তাহারা 
এই কাজটা “কতবার করে। 

প্রথমতঃ দেখা যাউক বাল্যজীবনে হস্তমৈথুনের অপকারিতা 
কি। র্াগাক্রমে এই বয়স হইতেই হস্তমৈথুন, কাটা আরম্ত 
কর! হয়। এই বসে হস্তমৈথুনের স্থারা শরীর অতি জখস্তভাবে 



২৪৪ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাঁধি 
স্টপ সস আসি 

জখম হইয়। থাকে। অন্তান্ত বৈস্ভ কবিরাজরা ইহার কুফল 
দেখাইবার জন্ত বতপ্রকার ভীষণ বর্ণন! দিয়াছেন সবই অতি সত্যভাবে 
মিলিয়া যায় ষদি বাল্যকালেই কোনও ব্যক্তি এই দুষ্কাধ্য করিতে 
আরম্ভ করে। এই কার্যের দ্বারা একটা আনন্দ-শিহরণ অস্থভূতির 
জন্ত ইহার একবার রসাস্বাদন হইলে আর রক্ষা নাই ; পুনঃপুনঃ এ 
আনন্দ অন্ভবের জন্য প্রাণমন দিবারাত্র চঞ্চল হইয়া পড়ে ; এই 
কার্যের একটা বিশেষ সুবিধা এই যে ইহাতে অর্থব্যয় করিতে 

হয় না। নারী-সহবাঁসহেতু অনেক সময় অর্থব্যয় করিয়া নারী- 
আহরণ করিতে হয়, কিন্ত ইহাতে সে সকলের কোনও আবশ্তকতা 

নাই ; কেবলমাত্র একটু নিতৃতস্থান ইহার জন্য আবশ্তক; সুতরাং 
ত্র বয়সের হস্তৈথুনকারীবালক কেবল নিভৃত ও নিজ্জনস্থান 

অনুসন্ধানে রত হয় এবং পুনঃপুনঃ এই কাজটা করিয়া থাকে । 

ইহার ফল নিঃসন্দেহেই সর্ধনীশজনক, অকালীবার্ধক্যের, হৎদৌর্বল্যের 
হ্বৎস্পন্দনের, শিরোরোগের, চক্ষুরোগের, বয়োব্রণের প্রভৃতি বিশেষ 
বিশেষ ব্যাধির ইহা হতেই হুত্রপাত হয়। এইভাবে অতিরিক্ত 
গুক্রক্ষয় হইলে তাহার জননেন্দ্রিরটী অত্যন্ত স্পর্শাসহিষু 

(00509793807980 ) হইয়া যায় এবং তাঙাতে সামান্য স্পর্শে ও 

সধশলনে এবং এমন কি হাটিবার সময়ও জননেক্জিয়েবস্ত্রের ঘর্ষণ 

লাগিয়া শুক্রক্ষয় হইয়! থাকে । এই অবস্থায় সে সর্ধবদ! নির্জনে 

থাকিতে চায়; লোকসমাজে যাইতে তাহার দারুণ লজ্জা ও 

ভয় হয়; কাহারও মুখপাঁনে তাকাইয়া সে কথ! কহিতে পারে 
নাঃ মুখ বনোব্রণে পূর্ণ হইয়। যায় এবং অন্থান্ত ব্যাধিগুলি 
দেখা দেয়। যৌবন অবস্থাতেও ব! তাহারও পরে যদি এই কুকার্ধ্যে 
রত হওয়া যাঁয় তাহাঞ্হইলে বাল্যাবস্থার মত এত ভীষণ ফল হয় না। 



হস্তমৈথুন বা ম্যাসটারবেশন ২৪৫ 
সিপিএ পাননি স্পিন লাস সস পিসি পাম্পি রাস ঠাস নাস্মিস 

দ্বিতীয় অবস্থার মধ্যে দেখিবার বিষয় এই যে সে বাক্তি বদি 

পাৎলা ছিপছিপে চেহারার স্নায়বিক ব্যক্তি হয় তাহা হইলে 
তাহার উপর এই কুকাধ্যের ভীষণ কুফল আছে। সুপুষ্ট দেহধারী 
ও স্ুস্থদেহীদের উপর ইহা! তত ভীষণ ফল দেখাইতে পারে না। 
এইখানে, এই ব্যাপারটীও প্রায়ই পরীক্ষা করা হইয়াছে যে পাৎলা 

ছিপছিপে চেহারার ব্যক্তিরাই এই কার্যে অধিকত্তর প্রলুন্ধ হইয়া 
থাকে। খাগ্ত ও সাধারণ জীবনবাত্রার প্রণালী দ্বারাও ইহার কুফল 
অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করা যাঁয়। 

তৃতীয় বিষয়টা এই যে, তরুণমতি যুবকরা এই কুকাধ্যের 

বিষময় ফল উপলব্ধি করিতে না পারিস়া একই দিনে পুনঃ পুনঃ 
হস্তমৈথুন করিয়া থাকে। এমন ঘটনাও জানা গিয়াছে যে 
কোনিও কোনও বালক্ বা তরুণ যুবক একই দিনের মধ্যে 
৬।৭ বার হস্তমৈথুন করিয়া এক সপ্তাহের মধ্যেই শধ্যাশায়ী হইয়া 
পড়ে। বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা যদি ঠিক নিয়মিতভাবে সময় অনসারে 
মাঝে মাঝে এই কাধ্যের আশ্রয় লইয়। থাকে তাহ! হইলে 
তাহাদের স্বাস্থ্যের কোনও ক্ষতি হইতে দেখা যায় ন!। 

হস্তমৈথুনের দ্বারা যক্ষা, হাঁপানি, এপিলেস্লি বা উন্মাদ রোগ 
জন্মিবার কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া না গেলেও ইহা 
অতি সত্য যে ইহা দ্বারা & রোগগুলি জন্মিবার প্রবণতা! 
আসে। ইহা দ্বারা ন্গায়ুরোগ, অকালবার্ধক্য,* ধাতুদৌর্ধল্য, 
স্বপরদোষ, মাথাঘোরা ও শিরঃগীড়া নিশ্চিতই জন্মায় । ইহ! ছাড়া 

অনেক ক্ষেত্রে পুংজননেন্জরিয়টী ক্ষুত্র, বক্র ও শিথিল হইয়! থাকে" 
এবং ইহা একপাশে হেলিয়া যায় । 

হস্তসৈথুনঅত্যাস. জন্মিবার অসংখ্য কারণ আছে।- প্রথমতঃ 



২৪৬ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
লি পি করি পি পি শা্্ছিসট তাস না পিসি সস পাস পর পি পো 

অতি বাল্যকালে কোনগরপ যৌনউত্তেজনা ব্যতীতই শিশুবা 

জননেক্দ্িয়ে হস্তার্পণ দ্বারা হস্তমৈথুন করিতে আবস্ত করে; ইহা 
সাধারণতঃ স্থানীয় স্থড়স্ুড়ানি হইতেই জন্িয়া থাকে। অনেক 
সময় হস্তমৈথুনকারী পিতামাতা হুইতে উদ্ভূত সন্তানও এঁ কার্য্যে 
নায়ক হইয়া! পড়ে। স্থানীয় উত্তেজনা বা জুড়লড়ানি জন্মিবার 

কয়েকটা হেতু 'আছে। 

(১) ক্রিমিজনিত | 

(২) অপরিচ্ছন্নতা হেতু জননেজ্জিয়ে ময়লা থাঁকা জনিত । 

(৩) পোষাক পরিচ্ছদেব দ্বারা জননেক্জিয়ে চাঁপ ও সংঘর্ষজনিত। 

(৪) জননেন্দিয়ের স্বল্প প্রদাহজনিত। 
উপরোজ্জ প্র সকল কারণগুলি দ্বারা জননেন্দ্রিয়ে এক প্রকার 

চুলকানি বা সুড়ন্ড়ানি জন্মে এবং তাহার, জন্যই তাহারা হাত 
দিয়৷ জননেক্রিয়টাকে ঘর্ষণ করিতে চায়। 

ইহাঁর পর শিশু যেমন ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রা্ত হইতে থাকে তেঙ্নি 
আরে! কয়েকটা কারণ আসিয়৷ জুটে ও তাহাকে হস্তমৈথুনে প্রবৃত্ত 
করিবার উপলক্ষ্য হইয়! থাকে । নিয়ে আমি এই নূতন কারপগুলির 
নির্দেশ করিতেছি £-- 

(১) গুহদেশাদির প্রদাহ ও উত্তেজনা । 
(২) বেণী বয়স পর্ধ্স্ত শিশুদিগকে উলঙ্গ রাখা; উহাতে , 

তাহারা 'নিজ নিজ জননেন্জরিয়াদির প্রতি বিশেষভাবে আক 
হইয়া থাকে । 

'(৩) বালক বাঁবিকাদদিগকে একত্রে খেলাধূল! করিতে দেওয়া । ইহাতে 
তাহারা ক্রমশঃ পরম্পরের যৌন্যস্ত্রের বিভিন্নত| বুঝিতে পারে 
এবঃ ক্রষে তাহাদের বাবছার করিবার জন্যও উদ্খ হুইয়! উঠে। 



হস্তমৈথুন বা ম্যাসটারবেশন ২৪৭ 
তাসমিমা মিস পিসি সিকি এস সস পট শি লাস্খিাসিটান্ছি তানি পপি টি এ সত ্িলি্ি রি সি অসি সিম লরি উট 

(8) শিশুর ক্রন্দনের সময় মা বা ধাত্রীর বারা তাহার পুংজননেজ্ররির 
সৃষ্ট হওয়া । যে সকল ধনী ব্যক্তিদের ছেলেরা চাকর 

বিয়ের হাতে মানুষ হয় তাহারা প্রায়ই অতি সত্বর 
হস্তমৈথুনে অভ্যস্ত হইয়া! থাকে। তাহার কারণ এই যে 
শিশুদিকে চুপ করাইবার অন্য বা শান্ত করিবার জস্ 
তাহারা সেই শিশুদের পুংজননেত্দিয়টাকে' মাঝে মাঝে 
নাড়া দিপা থাকে; ইহা দ্বারা শিশুরা, অতি অল্প 
বয়স হুইতেই একট! অব্যক্ত ন্থখের আম্বাদ পায় 

এবং ভবিষ্যৎ জীবনে নিজেরাই সেই অভিজ্ঞতাটাকে কাজে 

লাগাইয়া থাকে । 
ইহার পর ক্রমশঃ তরুণরা! যুবক হইয়া উঠে। বিস্ত এই 

অবস্থাতেও তাহাদের কাছে অপর কয়েকটা নূতন কারণ আসিয়া 
উপস্থিত হয়। স্কুলে বৌডিংয়ে থাকাকালীন তাহারা এই 

বিষরে বিশেষ জ্ঞান লাভ করে। অনেক সময় তাহাদের অপেক্ষা 

বয়সে ও জ্ঞানে বড় ছাত্রের ছোট ছেলেদিকে এই কাজটীতে 
বিশেষভাঁবে পরিপক্ক করিয়া দেয়। তাহারা; তাহাদের ছোটদের 

কাছে এই কার্য্যের চরম আনন্দের কথ! অতি লোভনীয় ভাষায় 
ব্্ৃতা করে ও তাহাদিগকে এই কাজে উৎসাহিত করে। অনেক 
সময় তাহারা তাহাদের সায়ে নিজেদের হস্তমৈথুন দ্বারা ইহার 
টাক্ষুষ প্রমাণ দেয় এবং এই কার্যে নিয়োজিত করিবার জন্য 

তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ বলে। এমন ঘটনাও শোনা গেছে যে 

ব্যস্থ ছাত্র, অব্নবর়ন্ক ছাত্রকে জোর করিয়া উলঙ্গ করিয়! 

এই কার্য প্রুন্ধ ও নিয়োজিত করিয়াছে ; অনেক সময় উভয়েই 
সায়াসাদি, বসিয়। হপ্তমৈথুন করিয়াছে । হাজার . হাজার বালক 



২৪৮ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 

অতি পবিত্র চিত্তে ও নির্দলভাবে স্কুলে ভর্তি হয় কিন্ত কিছু 

দিন পরেই তাহারা এই কাধ্যে পরিপকতা লাভ করে। এই 
সকল ব্যাপারে এক এক স্কুলের কাহিনী জানিলে স্তস্তিত হইতে 
হইবে। 

যৌবন অবস্থায় ও প্রো অবস্থাতেও এই কার্যের অপর 
কয়েকটা নূতন কারণ জুটিয়া থাকে, যেগুলি ঝল্যাবস্থার কারণ 
হইতে পৃথক । সেগুলি নিয়ে বধিত হইল £-_ 

(১) অপরিমিত ও নীষদ্ধ আহার পানে অভ্যাস । 

(২) স্ত্ী-বিযুক্ত অবস্থায় ভীবনযাপন। 
(৩) মানসিক মৈথুন চিন্তা । 
(৪) হঠাৎ জননেন্জিয়ে চাপ পাওয়া । 

অপরিমিত ও নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি আহার হেতু যে আমাদের 

ইন্ড্িয়ের ভীষণ উত্তেজন। আসে তাহাতে অবিশ্বাস করিবার কিছুই 
নাই। বিখ্যাত ডাঃ কোবান (0০) বলেন__“[.9$ 
৪05 1818 07 আ০00287) আ1)0 000068 610989 613)068+ 

1155 101 8 8999010 072 101810) 10102101008, 09611700157 

1778 6000, 810 0011)6 6179 61179 1950 ৬ 86219৮15 

00206120906 11695 21710 60691 £6661206 6061 209 

0006 06 93018691509 791] 5868201181060 196 67922 

689 € 00 *০6 ৪6:01)8 00298 8200 6988 50৫ 6109 

09817 £07 ৪930081 01£:988  60098,78 8 601009 1 

০৪: 9902019 01 £158888 91 আ10৬ ০2 819, 8৫ 

8008 615922988 870100815 7000151009, ৮] 50 53০169৫ 

800 হ09৪ট 0 9305701890. 913 162) 5100988৩0২৮. ৮ 



হস্তমৈথুন বা ম্যাসটারবেশন ২৪৯ 
সিটি সিসি সি শন্তিটি তি অর্গাজি দি এ সিটি উপ পি ঈদ ৮৯ 

186 60022 8০ 60 হজ 0089] ০2 10০08201708-1)0)089, 810 

08:59 10997115 ০01 9001) 0027610100675 17709? 

৪৪ 56:590 6০0 61) 09620208016 80001) 986801191)1)97069, 

9100 [05 1169 00 16 60৪ 68,01006 0888 6119 11813% 

16100 11991061009 0951:89, ]1)9178 195 1৮ 00৮ 

হধ 2 00090151019 15 তা, 0086 & 0060 ০7 ৪. আ 01050 

11%106 95 100978 82200 01391) 0808115 11০---98 61708 

1860 0109৮ 98৮১ 01110101106 1026 61095 0710 

98100 1159 ৪ 0019 1169) 081)106 100998/% 11৮9 

0৮597 6110 ৪ 1109 01 09108001097 80 11991061018 

98৪,” এইভাবে অনেক বিশেষজ্ঞর মত তুলিয়৷ দিতে পারা 

যায় কিন্তু তাহার আবশ্যকত! নাই ; যেহেতু খা্ের তারতম্যান্লারে 
যে এই দোষটার হাসবৃদ্ধি হয় ইহার সম্বন্ধে মতদবৈধ নাই-_ 
সকলেই একমত হইয়াছেন । যাহারা অল ও মোটেই বাহিরে 
যান না এবং কোনও পরিশ্রমের কাজ করে ন1, যাহারা 

কেবণ ঘবেই বসিক্া থাকে, তাহারা অধিকাংশ সময়েই 
হস্তমৈথুনে রত হইয়া পড়ে। এবং এই কারণেই পল্নীগ্রামের 
বালকের চাঁইতে সহরের বালকগণ বেশী হস্তমৈথুনের ভক্ত 
হইয়া থাকে । 

মানসিক অপবিব্রতা অনেক সময় শুধু ধনতিক চরিত্রের 
অবনতির কারণ নহে, পরস্ধ হস্তমৈথুনের তৃশ্রবৃত্তি দিয়! থাকে। 
উলঙ্গ ছবি, গান বাজনা থিয়েটার, বায়স্কোপ ইত্যাদিতে রুচিবিগঞ্চিত 
ফষামলালসামর ছবি দেখিয়া এবং সন্তা বাজে "অশ্লীল উপস্চাসাদিতে 

এই ধরণের র্লীলতাবিহীন গল্পগজবগুলি পাঠ করিয়৷ অনেক বুবক 



২৫০ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
অসি সিসিক মসিউর সর তি 

 যৌনকার্য্যে বিশেষভাবে উত্তেজিত হয় ও তাহারই অং অবস্তস্তাবী ফল 
স্বরূপ হস্তমৈথুনে নিযুক্ত হইয়! পড়ে । 

জননেক্রিয়ে হঠাৎ আঘাত বা চাপ বা ঘর্ষণ পাওয়া হেতু 

ষে এই কুঅভ্যাসটা ক্রমশঃ জন্মিতে থাঁকে ইহাঁর জঙ্বন্ধে 
ডাঃ আলবার্ট মোল (70: 41০7৮ 21011) যাহা 

বলিয়াছেন তাহা আমাদের জানা উচিত। মাল বলেন*- 
“[ন0:8998,01 110106, আ০:00106 009 98019 ০01 ৬ 

৪971176 178,01)11795 05011066109 510:86100 01 &, 

09,889 ০1811 ত65 (2810 10 106101)--81] 1980 

€০ 12896000861020 05৮ 090910 6290810282৫ 

0:০0001706 ০0101010109 89119861008, 

হস্তমৈথুনের কতকগুলি সহজসাধ্য প্রতিকার আছে এবং 
তাঁ৷ বিশেষরূপে পালিত হইলে অনেকাঁংশৈ উহা কম হইবার 
সম্ভাবনা । 

(১) বিবাহিত জীবনে কোনও যুবকুবতীর হস্তমৈথুন গ্রবৃ্ত 
হওয়া উচিত নয়, যেহেতু তাহা! হইলে ভবিষ্যতে তাহাদের 
সম্তানসম্ততিগণও এই পাপে রত হইবার সম্ভাবনা । . 

(২) শিশুদিগের জননেক্জরিয় সর্বদা পরিষারপরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে 
এবং ধৌত করিবার সময় ভিক্স কদাঁচ তাহা স্পর্শ করিতে 
দিবে না। , 

(৩) শিুদিগের পৌধাকপরিহদ অতি অবতই টি রাখিবে। 
(9) শিশু যদি ক্রমাগত জননেন্িয়ে হাত দিতে থাঁকে তাহা হইলে 

কোনও বিচক্ষণ গাক্তারকে পরীক্ষা করাইবে এবং ক্রিমি বা 

অন্ত কোনও দোষ আছে কিনা! দেখিতে বলিবে। | 



০০ 

হস্তমৈথুন বা ম্যাসটারবেশন ২৫১ 

(৫) শিশুদিগকে কদাচ ঝি, চাঁকরাণি ব! বালকের হাতে দিবে না। 
(৬) শিশু তরুণাবস্থা প্রাপ্ত হইলেই তাহাঁকে পৃথক শব্যায় শুইতে 
বলিবে--কদাচ এক বিছানায় শুইবে না। 

(%) শধ্যা যেন অতি কোমল না হয়। 

(৮) এই সময় হইতেই তাহার খাস্তের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেঃ 
*কদাচ অপন্লিমিত আহার ও উপ্রদ্রব্যাদি প্লেবন করিতে 

দিবে না। সে শাকশজজী ও প্রচুর জল যেন পান করে। 
(৯) কোষ্টবন্ধতা কোনক্রমেই না জন্মে। কোষ্ঠবদ্ধতা হেতুই 

হস্তমৈথুন, স্বপ্নদোষ প্রভৃতি যৌনব্যাধিগুলির সৃষ্টি হয়। 
(১৭) বালককে কদাচ বিনাকাজ্ধে বা আলম্তে কালহরণ করিতে 

দিবে না। 

(১১) তাহার কোমরের কাছে বা তলপেটে কদাচ খুব বেশী কাপড়- 
চোপড় জড়াইতে দিবে না। 

(১২) সকালে ঘুম ভাঙ্গিলেই বাঁলক যেন লক্্দিয়া বিছানা হইতে 
একলাফে নামিয়া আসে । 

(১৩) পুংজননেক্ডিয়টার মুখটী খুলিলেই দেখা যায় যে প্রত্যহ 
তথায় প্রচুর ময়লা ও রেদ জমিয়া থাকে। এ মুখটাকে 
খুলিয়। প্রত্যহ শীতল জল দ্বারা এঁ ময়লা পরিফার করিয়। 
»দিবে। 

(১৪) পুর্বব হইতেই এই কার্যে রত হইলে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতে 
হইবে যে 'আর এই কাজ করিব না।” পুনঃপুনঃ আত্ম" 
বিশ্বাসের সহিত এই ভাব মনের মধ্যে উদয় হইলেই অনেক, 

৷ সময় এঁ কাজের নেশা দূর হর। 

(১৫) অতীত অভ্যাসের কথা কাচ প্ররণ করিবে না। 

৮ সিপিএ অপ ৬ অপি উন ছিপ 



২৫২ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 

হস্তমৈথুন অভ্যাসটী উধ দ্বারা দূর করিতে হইলে কয়েকটা 
বিখ্যাত হোমিওপাথি ওষধের সাহাব্য লইলেই চলে। আমি নিয়ে 
সেইগুলি জানাইতেছি £-- 

চায়না ৩০। প্রতি রাত্রেই স্বপ্নদোষ বা হস্তমৈথুন করিয়া 
রোগীর যখন চরম দুর্বলতা আসে তখন ইহা! দিবে। ০৮ ও 
নির্জনপ্রিয়তা 'বর্তমান থাকে । 

এসিভ-মফস ৩। পুনঃপুনঃ হস্তমৈথুন করিবার ইচ্ছা ; 
অধিক প্রশ্রাব ও অধিক তৃষ্ণা), লিঙ্গ উত্থান ভাল হয় না; 

একটুক্ষণের জন্য লিঙ্গোখান হইয়। তৎক্ষণাৎ শিথিল হইয়৷ থাকে । 
জননেজ্িয় সহজেই উত্তেজিত হয়। 

অরিঢগনাম্-তমজরাপী। ৩.। আহারের পূর্বে এই 
ওষধটা সেবন করিলে হস্তমৈথুনের অত্যাস, চলিয়া যায়। ইহা 
ব্যবহারে আমি ২টী আশাহীন রোগী আরাম করিয়াছি। 

নব্স-ভমিক্া। ৩০। হস্তমৈথুনের জন্য দারুণ ইচ্ছা) 
হস্তমৈথুনের কুফল হেতু অজীর্ণ, শিরঃগীড়া ও কোষ্টবন্ধতা প্রকাশ 

পাইগে ইহা! ব্যবহার করিবে। 
আল্রিচল5গ! ৩। এই গুধধটা ব্যবহারেও হত্তমৈথুনের 

দুর্জয় বাসনা দূর হয়। আমি এই ওষধটা ব্যবহারে . কয়েকটা 
রোগীর মতিগতির পরিবর্তন করিতে সমর্থ হইয়াছে। . 

বিউন্ফো-রাণা ৬। হস্তমৈথুন করিবার জন ধাহারা 
সর্বদাই নির্জন স্থান খু'জে বেড়ায় তাহাদের পক্ষে এই ওবধটী 
অতি সুন্দর । হস্তমৈখুন হেতু মৃগী রোগ হইলে ইহা অবার্থ। 
এই ওধধটা কটকটে ব্য, হইতে উৎপত্তি হইয়াছে; ( মৎগ্রদীত 

ওঁষধের উশুপত্তি ও বিশেষ জক্ষণ ১ম খণ্ড দেখ)। 
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বেলিস-পারণাম *। হস্তমৈথুন ইত্যাদি হেতু মুখে ব্রণ 
দেখা গেলে ও সাধারণ শারীরিক অনুস্থতা থাকিলে ব্যবহাধ্য। 

ক্যাচন্রিয়া'ফস ৬ বিচরণ । হস্তমৈথুন করিয়া যথেষ্ট 
ধাতৃক্ষয় হইলে ও তন্েতু শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়৷ পড়িলে বাইওকেমিক 
মতে এই ওষধটা অতি সুন্দর কাজ করে। 

ধজভঙ্গ, তাহার কারণ ও প্রতিকার ৷ 

স্বীসহবাসের ক্ষমতা যখন আংশিক বা সম্পূর্ণ লোপ পায় তখনই 
ধ্বজভঙ্গ রোগ জন্মে। এই সময় জননেন্দ্িয় দুর্বল হয়ে যায়, 
নাযুগ্ুলি উত্তেজিত হইতে চায় না এবং সঙ্গমেচ্ছার সময়ে জননেন্দিয় 
মোটেই শক্ত, মোটা ও দৃঢ় হয় না। এ এক অতি অদ্ভুত মারাত্মক 
ও যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি। পুরুষের মনে হয়ত কামবাসন! প্রজলিত 

হয়ে উঠেছে, পার্থ হয়ত রূপসী ও যোড়শী নারী সহবাস ইচ্ছায় 
উত্তেজিত হয়ে তাকে বুকে তুলে নিতে উন্মুখ অথচ এদ্রিকে সেই 
পুরুষের জননেন্জিয় ক্ষুদ্র, শীতল ও শিখিল। এষে কি অব্যক্ত 

মনোবেদনার কারণ তা ভুক্তভোগী ভিন্ন কেহ বুঝে না। আমাকে 

আমার অনেক ধ্বজভঙ্গ রোগী আত্মহত্যা করে তাদের প্রাণের জালা 

মিটুতে চার বলে পত্রে জানিয়েছে। 
: অনেক নারী যে ক্রমে অসতী হয়ে পড়ে বা পতিতার দলে 
নাম লেখায় তারও অধিকাংশের মুলে আছে তাঁহাদের হতভাগ্য 
স্বামীর সঙ্গমশজিহীনতা । পরপুরুষরত| অনেক রমণী নিজ মুখে 
স্বীকার করেছেন যে স্বামী তাহাদের কামপিপান। মিটাতে, 
অক্ষম হওয়! হেতুই প্রথমে তাঁরা পরপুরুষকে দেহ দান ক'রে 

নিজেদের সঙ্মমতৃত্তি তোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অনেক 
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ধ্বজভঙ্গ হ্বামীর চক্ষের সায়ে তাহাদের স্ত্রীগণ অন্থকে এবং 

এমন কি চাকর-বাকর, বাঁটার সরকার, ড্রাইভার প্রসৃতিকে 

লইয়৷ মদনক্রীড়ার় রত হয়। ন্থামী সব বুঝেন, সব জানেন, 
অথচ বলিবার কিছুই তাহার থাকে না যে ভীষণ ক্ষুধা মিটাইতে 

সে অপারক, তাহা সক্ষমব্যক্তি ভিন্ন কে মিটাইবে? তাহা 
ছাড়া, সেই সব বুভুক্ষু নারী পরপুরুষ আসক্তিতে এতই 
উন্মাদিনী হয় যে তাহাদের সায়ে বাধা দিলে তাহারা আরো 

ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক কাধ্য করিয়া ফেলে । অনেক ক্ষেত্রে তাহার 

প্রিয় নাগরকে লইয়া এবং সেই সঙ্গে স্বামীর দেওয়! গহনা বা 

টাকাকড়ি সংগ্রহ করিয়া হুয় সে পলাইয়! যায়, নচেৎ বিষপ্রয়োগে 
বা অন্ত কোনও উপায়ে তাহার অক্ষম শ্বামীর জীবন গ্রহণ 
করিতেও চেষ্টা করে। এ সব ঘটনাও বিরল নয়। অধুনা যে 
অপংখ্য প্রকার নারীহরণ ও স্বামীহত্যা প্রর্তৃতি ঘটনা বিচারালয়ে 
দেখা যাইতেছে তাহাদের মধ্যে শতকরা ৯৯টার মধ্যেই দেখা 

যাবে যে স্বামীর যৌনকাধ্যে অক্ষমতা । গুতরাং মাঁনৰের জীবনে 

এত বড় ছুর্ঘটনা বোধ হয় আর নাই। সহ্বাসাকাঙ্জিনী 
স্বীয়ের শাস্তি প্রদানে যে স্বামী অক্ষম সত্যই তার জীবন বৃথা । 

মঙ্গমশক্তি হাঁস হুওয়ার নামই ধ্বজভঙ্গ । কোনও রঘণীর সহিত 
মৈথুরক্রিয়ায় রত হইয়া তাহাকে সম্পূর্ণ তৃপ্তি দেওয়ার নাম হচ্ছে 
পোরুষ বা ভৃ]165৮ চ201)65 ৪100015  1098,8 659 

0০9৮ ০ £1%113% 900001969 9608] 850160861033 

60 & 02082; ৪6 % 80819 00180. কিন্ত সত্রীলোককে 

যৌনক্ষুধায় তৃপ্তি দিতে হইলে ছুইটা জিনিষের আবশ্তক; প্রথমটী 
হচ্ছে শক্ত ও দৃঢ় জননেনজিয় এবং দ্বিতীয়া হচ্ছে ধারণাশক্তি) - 



ধ্বজভঙ্গ, তাহার কারণ ও প্রতিকার ২৫৫ 
১০০০৪০০০০ রসি ৯ লস্ট ঠা 0 টি শট সি তা ০ তাস পি লিও উর পীসসিও এ তি লি পসসিন বা “ পোসটপি ল র, লাস ডি 

প্রথমটীর সম্বন্ধে আলোচনা! করা যাক। আমি ইতিপূর্বে 
কুমারীচ্ছদদ অর্থাৎ হাইমেনের (5109) কথা উল্লেখ করেছি। 
প্রত্যেক রমণীর যোঁনীদেশ এই কোমল বিশ্লীর দ্বারা আবৃত 
থাকে ; তাহার মধ্যে কেবলমাত্র ক্ষুদ্র একটা আঙ্গুল প্রবেশ 

করিতে পারে। সাধারণতঃ ওঁ কুমারীচ্ছদটী প্রথম সহবাসের 
দ্বারাই ছিন্ন হয়ে যায় ও পুংজননেক্ত্িয় যোনীমধ্যে প্রবেশ করিবার 
পথ' পায়। তাহা হইলে ইহা স্পষ্টতই দেখা যায় যে শক্তিমান 
পুরুষের দৃঢ় ও শক্ত জননেন্্িয়ের ধাকার এ হাইমেনটা ছিন্ন 
হইবার রীতি রোধ হয় প্রকৃতিদেবী নরনারীর যৌনকারধ্যের মধ্যে 
স্থির করিয়! দিয়াছেন ; সুতরাং নারীর সহিত সহবাস করিতে 

হইলেই চাই পুরুষের দৃঢ় লিঙ্গ; তাহা না হইলে প্রথম সম্ভোগ 
কদাঁচ তাহার ভাগ্যে হইবে না। অক্ষম ও তর্ব্বল পুরুষ স্ত্রীসহবাস 

করুক ইহা যেন মোটেই * প্রকৃতির অভিপ্রেত নয়, তাই সঙ্গমপথে 
যোনীঘারে এ বাধা । "612509218৪0 00869,019 69 

60০ 10092786102 ০৫ 6109 ১০9108 19008919 15 

417/720676, 0020, ০07 759812 710188." নারী যে পুরুষের 

মধ্যে শক্তির স্কূরণ দেখিতে চায়, ইহা যেন তাহারই অভিব্যক্তি 
মাত্র। সুতরাং শিথিল লিঙ্গ দ্বারা হাইমেন ছিন্ন হইবে না, 
এবং সেই হেতু রতিক্রিয্বায় সে বাতিল ও নাঁঞঞ্জুর হইয়া পড়িবে। 

* দ্বিতীয় কথা অর্থাৎ ধারণীশক্তি সম্বন্ধে কোনও বাধাধরা 

নিরম নাই; কাহারও অতি শীঘ্র নিমেষ মধ্যে রেতংক্ষরণ হইয়া 
থাকে কাহারও বা রেতঃক্ষরণ হইতে বিলম্ব ঘটে। এমন রোগী, 

আমার হাতে চিকিৎসিত হইয়াছে যাহার রিপোর্টে দেখা! যাক 
যে সে সহবাস জন্ত নারীকে স্পর্শ করিলেই তৎক্ষণাৎ শুক্র্াব 
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হইয়! পড়ে ও সহ্বাঁস ক্ষমতা একেবারেই লোপ পায়; আবার 

এমন স্ত্রীরোগীও পাইয়াছি যাহার রোগের একমাত্র কারণ তাহার 

শ্বামীর অত্যধিক ধারণাশক্তি। জনৈক৷ স্ত্রীরোগী চিকিৎসা 

করাইবার সময় তাহার পত্রের মধ্যে আমায় জানাইয়াছিলেন যে 

তাহার স্বামী সহবাস করিতে আরম্ভ করিলে পুরা ১ ঘণ্টার 
কমে তাহাকে, মুক্তি দেন না আধ ঘণ্টা সময় পর্য্যন্ত সেই-স্ত্ী 
তাহার স্বামীর সহিত সহবাস করিয়া একেবারে অস্থির হইয়া 
পড়ে কিন্ত তখনও তাহার স্বামীর শুক্র্াব না হওয়ায় বাধ্য হইয়া 
তাহার কামানলে নিজেকে আহৃতি দিতে হয়। কিন্তু সহবাস 

শেষ হবার পর সে জীবিত কি মৃত তাহা বুঝ! যায় না। 

স্বামীসহব(স সেই স্ত্রীর নিকট যেন একটা ফাসি যাবার মত 
মারাত্মক ব্যাপার । গ্রব্ূপ অস্বাভাবিক যৌনক্রিয়ার ফলে এ 

রমণী শীপ্রই জরাগ্রস্থা ও জরামুর রোগে শষ্যাশায়ী হয়ে পড়েন। 

বড়ই আনন্দের কথ। যে আমি তাঁকে হোমিওপ্যাথি ওবধের 
দ্বারা আরোগ্য করি এবং তাহার স্বামীকে -যৌনবিজ্ঞান মতে 
উপদেশাদির দ্বারা তাহার স্ত্রীয়ের উপযুক্ত করিয়া! তুলিতে সক্ষম 
হই। এক্ষণে সেই স্ত্রীয়ের আর কোনও কষ্ট হয় না। 

ধারণাশক্কি বৃদ্ধি করিবার অনেক প্রক্রিয়া আছে। এটার অতাবেই 
অনেক বিবাহিতভ্রীবনে ভয়ানক ঘটনা ও সমস্তার উদ হয় তাই 

দ্বাম্পত্যজীবনে যৌনসমস্তাতে আমি ধারণাঁশক্তি বৃদ্ধির উপায় 
সঙ্গন্ধ নানাবিধ প্রক্রিয়া ও কৌশলের কথ! বলিব। 

পৌরুষ বা সঙ্গমশক্তিই মানবের সর্বন্থ । ইহা লা খাফিলে 
তাহার জীবনে-মৃত্যু ঘটি থাকে । :739669£ 4886% 5 
1998 32050009০00, সঙ্গমশক্তির অভাবে পুরুষের মধ্যে যে কত 
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ভীষণ পরিবর্তন হয় তা হিজড়েদিগকে বা খোজাদিগকে একটু দেখলেই 
বুঝা বায়। হিজ্ড়েদিগকে ইংরাজীতে বলে 1) 9111 8,01)00169 

এবং খোঁজাদিগকে ইংরাজীতে বলে ৪8000.  প্রথমজীবের 

মধ্যে স্ত্রী বা পুরুব-জননযন্ত্রটী সম্যক স্ষুূরিত হয় না এবং 
শেষোক্তগুলির বাল্যজীবনেই জোর করিয়া বা অস্ত্র প্রয়োগে 

জননমন্ত্রার অপসারণ করা হইয়া থাকে। মুলল্মান রাজতে 

তাহাদের হারেমের মধ্যে বেগমদিগের রক্ষণাবেক্ষণ জন্ত এই সকল 

খোজার স্যষ্টি করা হইত। দাঁসপ্রথার প্রচলনকালে অনেক 
দাসকেও এইভাবে অপৌরুষ করা হইয়াছিল। এ ছুই প্রকার 
মানবের মধ্যেই স্ত্রী বা পুরুষের কোনও ভেদাভেদ নাই। তাহাদের 

দাঁভী গোঁফ, গজায় না, গলার ন্বর পরিবর্তন হয় না, মাংসপেশী 

শক্ত ও দুঢ় হয় না এবং নায়ুগুলি দূর্বল থাকিয়াই যায়। 
তাহাদের দেহের এই অবস্থা অপেক্ষা মনের অবস্থা আরো 

ভয়ানক হইয়া থাকে; তাহারা মনে-প্রাণে সাহসে ও বুদ্ধিমত্তায় 
একটী পঞ্চমবর্ষীয় বালকের মতই থাকিয়া যায়। তাদের সাহস 

থাকে না, উচ্চ আশা! দেখা দেয় না। 

পুরুষের সঙ্গমশক্তি কমিবার অনেকগুলি কারণ আছে। 

খ্বস্থ্যরক্ষার নায় সঙ্গমশক্তি রক্ষারও কয়েকটা স্বাভাবিক বিধি 

আছে এবং তাহা মানিয়া চলিলে নিবীধ্য হইবার ভয় থাকে 
না। অমিতাচার এবং অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবা স্বেতুই বীর্ধ্ক্ষয 

হইতে আরম্ভ হয়। প্রথম যৌবনউন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষের 
মনেপ্রাণে একটা অব্যক্ত কামশিহরণ দেখা দেয়; অনেকে 
সেই শিহরণের শোতে দিকবিদিক জ্ঞান হারাইন্বা ফেলে এবং 

সময়ে অসময়ে ত্বাতাবিক অস্বাভাবিক উপায়ে, বীধ্যক্ষর করিতে 
১৭ 



২৫৮ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
শি পাচ পট পিছ জি পাতি লোভী পি লাসিাস্সপাসস্স্রিস্িস্এিপিস্রী সপ সিল সসসিতাস্িটিস্িসপিরিসপ স্লিপ সিরাস্দিতিন্পাসিাস্ী সপ সি পাস সিট সিসি সপ সিসি সস্সিসি 

আর্ত করে। প্রথমেই দেখ! দে “হস্তমৈথুন । তাহার সম্বন্ধে 
বিস্তারিত বর্ণনা আমি পূর্বেই যথেষ্ট করিয়াছি। সংক্ষেপে ইহাই 
এইখানে জানাই যে এই হস্তমৈথুন হইতেই ক্রমশঃ বীধ্যক্ষয় 
হইয়া ধ্বজতঙ্গে পরিণত হয় । বাল্যকাঁলে, যখন দেহের যাবতীয় 

রস রক্ষা করাই একান্ত কর্তব্য, তখন হইতেই এই অস্বাভাবিক 
উপায়ে তখনকার অপরিপুষ্ট বীধ্য নিঃশেষ হইতে আরম্ভ করে 

ও ফলে অতি শরীর যৌবনে বার্ধক্য দেখা দেয়। আমাদের 
মানবজীবন হইতে যদি এই হস্তমৈথুনরূপ পাঁপকাজ কখনও 
দূর করিতে পার! ধায় তাহা হইলে জগতের লক্ষকোটা 
নরনারী রোগ ও ছুঃখের, জরা ও মৃত্যুর হাত হইতে নিশ্চয় 
ত্রাণ পাইবে । 

ইহা ছাড়া ্্রীসস্তোগ” আছে ।, নিজের স্ত্রীর সঙ্গে বা 
পরনারীর সঙ্গে সময়ে অসময়ে যৌনক্রিয়া করিয়া পুরু তাহার 
বীর্য শেষ করিয়া ফেলে। কামার্ত পুরুষ রমণী দেখিলেই উন্মত্ত 

হইয়া পড়ে এবং তাহার সহিত সহবাসে প্রবৃত্ত হইতে চাঁয়। 
আমার অনংখ্য ধ্বজভঙ্গ রোগীর প্রত্যেকেরই জীবনে এইভাবে 
অপরিমিত ইন্দ্িয়সেবার ইতিহাস দেখি। একজন রোগী এন্তদূর 

লিখিয়াছিলেন বে তিনি (বয়ন ২৫) এক বৎসর ধরিয়! 

নিযমিতভাবে প্রতি রাত্রে ৪ বার হিসাবে স্ত্রীসহবাস করিয্বাছেন 
একদিনও বাঁ: দিতে পারেন নাই। এ্রী সময় মধ্যে হঠাৎ তার 
স্ত্রী কিছুদিনের অন্ত পিত্রাপয়ে যাওয়ায় তিনি তাহার বাড়ীর 
২ জন ঝিকে লইয়াই প্রতি রাঁক্রেই যৌনমিলনে রত হইতেন। 
উক্ত বি ঘস্বের মধ্যে একজনের বয়স ১৫ ছিল এবং তাহার 

সহিত ছুইবার সহবাসের পর সে আর পারিয়া উঠিত না, 



ধ্বজভঙ্গ, তাহার কারণ ও প্রতিকার “ ২৫৯ 
রি পর সিসির আগ আরা ছি সিরা সি সিতা তরী ছি এটি ছলে 

সেইজন্য অপরা ঝির (বেস প্রা ৪*) ) সহিত তাহাকে বাধ্য 
হইয়া আর ২ বার সহবাস করিতে হইত। ফলে এইভাবে 
৫1৬ মাস স্ত্রীগমনের জন্য সে সম্পূর্ণ ধবজতঙের রোগী হইয়া 

পড়ে। আমি তাহার অতীব শোচনীয় অবস্থার মধ্যে হাতে 

পাই। তখন তাহার মন্ডিফবিকৃতির লক্ষণও প্রকাশ পাইয়াছে। 
ছুঃখের সহিত .জীনাই যে তাহার এ যৌনব্যাধির চিকিৎস। 
করিবার মধ্যেই হঠাৎ তাহার কলেরা হয় ও এরূপ হূর্ববল 
অবস্থায় সে এর করাল ব্যাধির সহিত যুদ্ধ করিতে অক্ষম 

হওয়ায় অকালে মহাপ্রয়াণ করে। তাহার কথা স্মরণ হলে 

এখনও আমার চক্ষে জল আসে । হতভাগ্য তাহার ধনী পিতার 

একমাত্র সন্তান। তাহার যেরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল 

তাহাতে সে ত মরিয়া! বাচিল কিন্তু জীবন্ত মারিয়া গেল তাহার 

বৃদ্ধ পিতাঁমাতাকে ও পঞ্চদশবর্ধীয়া! সরল! বালিকা স্ত্রীকে । আমি 
আমার এই রোগিটার সংবাদ জানাইয়া সাধারণকে অপরিমিত 
শুত্রক্ষয়ের মোহ হইতে সাবধান কৰিতে চাই। 

হস্তমৈথুন উৎপত্তি হইয়াছে “ওনান” (০79) ) দ্বারা» তাই 

ইহার ইংরাজী নাম 0720181). গ্রীক ও রোমানগণ এই দোষটা 

তাহাদের দেবতা “মার্কারির” (119০5: ) উপর ন্যস্ত করিয়া 

বুলে যে, পরমাসুন্দরী স্ত্রী “একো” (7০৮০) যখন মারা যান 
তখন এঁ দেব্তাটা মহারাজা পপ্যানের জন্য এই শ্লজার ব্যাপারটা 

আবিফার করিয়াছিল। তারপর হইতে যতই দেশ হইতে ব্রহ্মচধ্য 
লোপ পাইতেছে ততই এই পাপের শোতে দেশের আবালবৃদ্ধবনিত1 - 
ভাপিয়া যাইতেছে ; ফলে চারিদিকে অকাঁলবার্ধক ও অকালমৃত্যু ; 
চারদিকেই ক্লীবত্ব ও পশ্ুত্ব। আপাতমধুর স্থখের আশায় মুগ্ধ 



২৫৮ - যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
পি পস্টি পি পাপা সিসি পাগাাস্ািগাস্িসিরাসিতাস্তাস্পিসিতিস্িস্পি সিসি স্লিসিতস্পী পসরা সিস্টার সিসি সিল ও লামা 

আরম্ভ করে। প্রথমেই দেখা দেয় “হস্তমৈথুন” । তাহার সম্বন্ধে 
বিস্তারিত বর্ণনা আমি পূর্বেই যথেষ্ট করিয়াছি । সংক্ষেপে ইহাই 
এইথানে জানাই যে এই হস্তমৈথুন হইতেই ক্রমশঃ বীধ্যক্ষয় 
হইব ধবজভঙ্গে পরিণত হয়। বাল্যকালে, যখন দেহের যাঁবতীয় 

রস রক্ষা করাই একান্ত কর্তব্য, তখন হইতেই এই অস্বাভাবিক 
উপায়ে তখনকার অপরিপুষ্ট বীধ্য নিঃশেষ হইতে আরম্ভ করে 
ও ফলে অতি শীপ্র যৌবনে বার্ধক্য দেখ! দেয়। আমাদের 

মানবজীবন হইতে বদি এই হস্তমৈথুনরূপ পাপকাজ কখনও 
দুর করিতে পারা যায় তাহা হইলে জগতের লক্ষকোটী 
নরনারী রোগ ও ছুঃখের, জরা ও মৃত্যুর হাত হইতে নিশ্চয় 
ত্রাণ পাইবে । | 

ইহা ছাড়া শ্ত্রীসস্তোগ” আছে। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে বা 

পরনারীর সঙ্গে সময়ে অসময়ে যৌনক্রিয়া করিয়া পুরুষ তাঁহার 
বীর্য শেষ করিয়া ফেলে। কামার্ত পুরুষ রমণী দেখিলেই উন্মত্ত 

হইয়। পড়ে এবং তাহার সহিত সহবাসে প্রবৃত্ত হইতে চায়। 
আমার অসংখ্য ধ্বজভঙ্গ রোগীর প্রত্যেকেরই জীবনে এইভাবে 

অপরিমিত ইন্জরিয়সেবার ইতিহাস দেখি। একজন রোগী এতদূর 

লিখিয়াছিলেন যে তিনি (বয়স ২৫) এক বৎসর ধরিয়া 

নিয়মিতভাবে প্রতি রাত্রে ৪ বার হিসাবে স্ত্রীসহবাস করিয়াছেন 
একদিনও বা; দিতে পারেন নাই। এ সময় মধ্যে হঠাৎ তার 
স্ত্রী কিছুদিনের অন্ত পিত্রালয়ে যাওয়ায় তিনি তাহার বাড়ীর 
২ জন ঝিকে লহয়াই প্রতি রাত্রেই যৌনমিলনে রত হইতেন। 
উক্ত ঝি ছয্বের মধ্যে একজনের বয়স ১৫ ছিল এবং তাছার 

সহিত দুইবার সহবাসের পর সে আর পারিয়া উঠিত না, 



ধ্বজভঙ্গ, তাহার কারণ ও প্রতিকার - ২৫৯ 
শস্পসিস্িতিশী পর সর রি টি শাস্তি লে সিরা ৬ পপ পি সলটিসিল শাসিত শি হাসি পাটি লী েস্সিপিপ্টি পট এলসি 7 শাি পিসি পি পিসি লাস পি 

সেইজন্য অপর ঝির (বেস প্রায় ৪৯) সহিত তাহাকে বাধ্য 
হইয়া আর ২ বার সহবাস করিতে হইত। ফলে এইভাবে 

৫1৬ মাস স্ত্বীগমনের জন্য সে সম্পূর্ণ ধ্বজতজের রোগী হইয়া 

পড়ে। আমি তাহার অতীব শোচনীয় অবস্থার মধ্যে হাতে 

পাই। তথন তাহার মস্তিকবিকৃতির লক্ষণও প্রকাশ পাইয়াছে। 
ছঃখের সহিত .জীনাই যে তাহার এ যৌনব্যারধির চিকিৎসা 
করিবার মধ্যেই হঠাৎ তাহার কলেরা হয় ও ্ররূপ দুর্বল 

অবস্থায় সে এ করাল ব্যাধির সহিত যুদ্ধ করিতে অক্ষম 

হওয়ায় অকালে মহাপ্রয়াণ করে। তাহার কথা স্মরণ হলে 

এখনও আমার চক্ষে জল আগে । হতভাগ্য তাহার ধনী পিতার 

একমাত্র সন্তান। তাহার যেরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল 

তাহাতে সে ত মরিয়! বাঁচিল কিন্ত জীবন্ত মারিয়া গেল তাহার 
বৃদ্ধ পিতামাতাকে ও পঞ্চদশবর্ষীয়া সরলা বালিকা স্ত্রীকে । আমি 
আমার এই রোগিটার সংবাদ জানাইয়া সাধারণকে অপরিমিত 
শুক্রক্ষয়ের মোহ হইতে সাবধান করিতে চাই। 

হস্তমৈথুন উৎপত্তি হইয়াছে “ওনান” (0:87) ) দ্বারা, তাই 

ইহার ইংরজী নাম 0:387157. গ্রীক ও রোমানগণ এই দৌঁষটী 

তাহাদের দেবতা “মার্কারির” (149: ) উপর ন্যস্ত করিয়া 

বুলে যে, পরমানুন্দরী স্ত্রী একো; (৮:০)১০ ) যখন মারা যান 
তখন এ দেবতাটা মহারাজা “প্যানের” জন্ত এই মজার ব্যাপারটা 

আবিষ্কার করিয়াছিল। তারপর হইতে যতই দেশ হইতে ব্রহ্গচর্য্য 
লোপ পাইতেছে ততই এই পাপের নোতে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা * 
ভাসিয়া যাইতেছে ; ফলে চারিদিকে অকালবার্ধকা ও অকালমৃত্যু ; 
চারদ্রিকেই ক্লীবত্ব ও পশুত্ব। আপাতমধুর সুখের আশায় মুগ্ধ 



২৬০ যৌনবিজ্ঞান : ও যৌনব্যাধি 
২ ািসিন্ট সতপাসি তত সপ পাত তা ৯ স্ 

মাঁনব ঝাপিয়ে পড়ে এই নরক ঃ আবর্তে, যেমন করে পত্ 
ঝাঁপ দিয়ে মরে জলন্ত আগুনের মাঝে । এই পাঁপটী হইতেই 
ধাতুদৌর্ধ্বল্য, পরে স্বপ্নদোষ, পরে অতিরিক্ত সহবাস ইত্যাদি 
জুটিয়া। পরে ধ্বজভঙ্গ রূপ স্বয়ং শমন আসিয়া হাঁজির হয়। 
কিন্তু অভ্যাস ও বেরাগ্যের দ্বারা কুপথে চালিত মনকে বশীভূত 
করা যায়; শ্রীভগবান গীতায় তাহার প্রিয় শিষ্যুকে .বলেছেন-_-" 

₹শয়ং মহাঁবাহো। মনো ছুপ্পিগ্রহং চলম্। 
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়্ বৈরাগ্যেন চ গৃহাতে ॥ 

তাই তিনি পুনরায় বলেছেন-_ 

বিষ্তাত্মনা তু যততা শক্যোহবাপ্ত,মুপায়ত ॥, 

এই সংসারকে আবার সেই সত্যযুগের স্বর্গ করিতে হইলে দিকে 

দ্বিকে প্রচার কর “বীধ্যধারণং ত্রহ্গচর্য্ংং ” আপামর সাধারণ, আবাল- 
বুদ্ধবনিত! সকলের কাছেই পাঞ্জন্যনিনাদে চিৎকার করে বল-_ 

“ন তপস্তপ ইত্যাু ত্রহ্মচধ্যং তপোত্তমং | 
উদ্ধরেত৷ ভবেদ্ যাস্ত স দেবে! ন তু মানুষ ॥ 

এইখানে বিখ্যাত ডাক্তার নিকল্ন্ ৰা বলেন তাও সকলকেই 
মনে রাখতে আমি অনুরোধ করি; তিনি বলেছেন 18 ৪. 
100901098,1---8 10551910108, [900 6109৮ 69 1098 

91০০০ 11) 6109 10005 £999 6০ 10:০7 6189 9191761068৪, 

০ ৮90:০00%%101) 12 ০০6 89098. 1077 ৪, 0019 8100. 

00971 1169 61019 10785917 19 19-80071090, 1৮ £095 

00801 17060 6105 91700186102 9805 6০ ৫০770 609 

চি098৮ 10720, 09:59. 100030318] (619909, 71018 

1169 01 1087), 0817190 50 1080 800. 01099৫ 



ধ্বজভঙ্গ, তাহার কারণ ও প্রতিকার ২৬১ 
ছিপ সিসি সিল উিশাস্সিবাস্পিসি এসসি শি সিল িবাসিলিস্পসটি পিসি সা পিসি পস্পিিস্টিতি সিসির সক সি লিল ছি তি বসতি তাস তাত পিস্পাসিততাসপিরী সিসি পাটি উ সিস্সিতপ ৯ ি্িস্টিতাটি  উির্গিত উল শিস লা 

চ1100020) 1015 ৪86912)9 1008958 1)1 0) 11080], ৪6:00, 

০7:79, 1)917910. 11 ৪9690, 16 199৬9351117) € (10011)8,69, 

708 970 1709901069 110691199608,11% 8700 01)91- 

0911 091911118,690 870 ৪ 078) 00 8909] 17116861020, 

01801097190 [011001017, 200911)10 ৪8917986101) 969. 96০, 

অর্থাৎ ইহা চিরূসত্য যে শোণিতের সারভাগ পুরুন্ন ও স্ত্রীলোকের 
জননশক্তির মূল 

হস্তমৈথুন, অতিরিক্তমৈথুন ইত্যাদি ছাড়াও পুংমৈথুন প্রভৃতি 
অস্বাভাবিক উপায়ে রেতঃপাত হইতেও ধ্বজভঙ্গ দেখা দেয়। 

আবার গর্ভনিরোধ জন্ত সহবাঁসকালে বীধ্যরোধ করা অর্থাৎ 
0103605 2177681707)608 ও 00199  7989758/83 প্রভৃতি 

প্রক্রিয়া হইতেও এই করাল ব্যাধি দেখা দিতে পারে। 

তারপর সিফিলিস, গণোরিয়া ইতণদি রোগ যে ধ্বজতঙ্গের জনক 
তাহ৷ বলাই বাহুল্য । 

এই স্থত্রে কিন্তু একটী নূতন কথা বলিব। কামপিপাসা মনের 
মধ্যে জাগরিত হইলে বরাবর তাহাকে অতৃপ্ত রাখা বণ্ডই অহিতকর 
এবং পরিণামে তাহা হইতেও ধ্বজভঙ্গ দেখা দেয়। যাহারা 
মনেপ্রাণে ও কায়মনোবাক্যে রতিচিস্তা পরিহার করিয়াছেন 

, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র কিন্তু যাহাদের মনে দিবানিশি কামপিপাসা 
জাগরূক আছে অথচ কোনও কারণে বাধ্য” হয়ে মৈথুনকার্ধ্য 
হইতে বিরত থাকিতে হয় তাহাদের অবস্থা অতি শীপ্বই শোঁচনীয় 

হইয়া পড়ে। অনেক সময় এই শ্রেণীর ব্যক্তিকে ধ্বওতজ 
রোগগ্রন্ত দেখা যায় ।  “9106760590 50895101083 

01000089015 ৪9 ৮768৮091016 97606 01 09 593081 



২৬২ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
সিসি তাক পাও ন্ছি লীসিিতে সস ৯৩৩ ৯ পাস্িতি পিস পতিত আপস রা শরীর তসসি লাজ লাম সিল তি পাস টি পোস্ত পাম লৌ্িপসস্সি তি বর ৯ সস সলমন 

01061008, 1917 6109 10925958929 901690 91895 

7800179 ৪, 7911616 ; 061)91789 61979 9110 &, 

00718986101 0 618 07096869820 06191 ৪9309] 

£185093 270. 17016801116 0৫ 009 097:৮9৪* উহাদের 

ক্রমশঃ স্বপ্নদোষ বেশীভাঁবে দেখা দেয় ও পরে তাহাদের শুক্র- 

তারল্য ঘটিরা . ধ্বজভঙ্গ জন্মিয়া থাকে । আমি. এই ভাবের 

অবিবাহিত রোগী পাইলে সর্বাগ্রে তাহার বিবাহ দিয়া তাহার 

স্্রীসহবাঁস ঘটাইয়া থাকি ও ক্রমশঃ তাঁহার আরোগ্য লাভে সাহায্য 

করি। এই প্রকার অবিবাহিত রোগীদের স্ত্রীসহবাঁসই একমাত্র 
ওষধ স্মরণ রাখিবে। 

শুক্রতারল্য ঘটাইয়া ধ্বজভঙ্গ আনিবার আনে কয়েকটা 

কারণ আছে + ধূমপান, বা মদ্য ও কফিপান, উত্তেজক ওষধাদি 

সেবন, উগ্র ও গুরুপাক দ্রব্যাদির আহার, রাত্রি জাগরণ, অশ্লীল 

চিন্তা ও কোষ্ঠবন্ধতা ইত্যাদি এই সকল কারণের অন্তর্ভূক্ত । 

ধ্বজভ ছুইপ্রকারের আছে; (১) আংশিক 'ও (২) সম্পূর্ণ । 
আংশিক ধ্বজভঙ্গে জননেজ্দ্রিয়ে সাময়িক উত্তেজনা আসিলেও 

কাঁ্যকালে তাহা! বিফল হইয়া যায়। আর সম্পূর্ণ ধবজতঙ্গে 

কোনও উত্তেজনা! আঁদৌ দেখা যায় না উপরম্ত নারীজাতির প্রতি 
একট! বিজাতীয় স্বণ। জন্মিয়া থাকে । ৃ 

ধ্বজভঙ্গ চিদ়্িৎসাকালে ব্রহ্ষচ্ধ্য রক্ষার যাবতীয় উপদেশাদি 

অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে হইবে; তাহাকে কায়মনোবাক্যে 
্রজ্মচারী হইতে হইবে । তাহাঁকে জানিতে হইবে-- 

শ্মরণং কীর্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহভাবিনম্ । 
সন্কল্লোহ্ধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্বিবের চ॥ 



ভঙ্গ, তাহার কারণ ও প্রতিকার ২৬৩ 
পি লা ছি উল সি তিল সর ৯ এ সরা সি াসসিপিসিত সিসটিত সিল 

সর্বশেষ তাহাকে সর্বদা এই কথাটা শ্মরণ রাখিতে হইবে__ 
“ন জাতুঃ কামঃ কামানাং উপভোগেন শীম্যতি। 
হবিষ! কষ্ণবত্মেব ভূয় এবাভি বর্ধতে ॥ 

নিয়লিখিত হোমিওপাঁধি ওষধাবলি লক্ষণানুসারে প্রয়োগ করিলে 

ধ্বজভঙ্গ রোগ আশু প্রশমিত হয়। এই ওঁষধগুলি আমার 

হাচতর ব্রঙ্গান্্; উহাদের দ্বারা ধ্বজভঙ্গ রোগীর চিকিৎসায় আমন 

প্রায় বিফল হইতে হয় না। ঁধধগুলির নাম নিচে জানাইতেছি £-- 

এগ্সাস্ ১--৩ ক্যালেডিয়াম ৩০১ চায়না! ৩০, ক্যান্কে-কার্ব ৩০, 

জেলস ৩০১ লাইকো সি-এম, নক্স ৩০, ফস ৩০, এসিড-ফস ১, 
কোনায়াম ৩০, ডামিয়ানা 9, সেলেনিয়াম ৩১ সালফার ৩০, 

এনাকাডিফুাম ৩০, স্তাবল 9, বিউফে৷ ২০০ । 
সংক্ষেপে এইখানে জানিয়ে দি যে পুনঃপুনঃ প্রমেহহেতু ধ্বজভঙ্গ 

হইলে এগ্নাস-ক্যাষ্টীস ৩ প্রথম অবস্থায় ৪ ঘণ্টাস্তর প্রয়োগ 
করতে হবে। আঘাত বা! স্তন ইত্যাদি কারণে এই রোগ হইলে 
আনিকা ৩--২০০ মহৌবধ | কিন্তু শিরদাঁড়ার় আঁঘাত লাগিয়া 

ধ্বজভঙ্গ হইলে হাঁইপেরিকাম ১%, ৪ ঘণ্টাস্তর দিতে হয়; 
অনেকের মতে ইহার উচ্চশক্তি যখা ২০০--১০*০ শক্তি অধিকতর 

কার্ধ্যকরী। ধ্বজভঙ্গ সহ যথায় অণ্ডকোষ ছুটীও ক্ষয়প্রাণ্ত হয় 
তথায় কেলি-্ত্রো্ম ৩ দিলে রোগ সত্বর আরোগ্য হম; 

আমি এই ওঁধধে একটি কঠিন রোগী সারিয়েছি। অধিকদিন 

ধরিয়া অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবা করার পর *এই রোগ হইলে 

এজিড-ফস ১ দেওয়! উচিত। বুদ্ধবয়সে তরুণী রমণীর সহিত 
সহবাসে অক্ষমতা আসিলে লাইকোপৌডিয়াম লক্ষশন্তি 
বনদিন পরপর ১ মাত্রা দিলে তাহাদের মধ্যে যৌনসমস্তা অচিরাৎ 

পা সপ সিসি সা ছি তা ইস্ট র্সা টিসি ০6 লাস্ট সি, পিল উপশাসিত উপাসনা সি 



দি 75০০৫ ০ 
স্যি 

৮০ ক নি 

২৬৪ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
০ 

দুর হইবে। হস্তমৈথুন করার ছুনিবার রবি সহ ববজতঙরোগে 
বিউফো! ৩০ বড়ই কাজ করে। যদি ঘুমাতে ঘুমাতে ফৌট! 
ফৌটা শুক্র পড়ে এবং সহবাস চেষ্টা করলেই জননেন্দ্িয়টী শিথিল 

হয়ে যায় তাহ! হইলে সেলিনিয়াম ৬--২০০ যে কতই কাধ্যকরী 

তা আর বলে শেষ করতে পারব না; এই ওষধটার দ্বারা আমি 
কয়েকটা অতি কঠিন ধ্বজভঙ্গ রোগীকে আরোগ্য করিবার সৌভাগ্য 
লাভ করিয়াছি । ” 

বন্ধ্যাত্ব ভাহার কারণ ও প্রতিকার ৪ 

নারীর গর্ডে সন্তান জন্মগ্রহণ না করিলেই তাহাকে বন্ধ্যা 

বলে ধরা হয়॥ রমণী মায়ের জাতি, মাতৃত্বেই তাহার পূর্ণপরিণতি। 

সম্তানহীন! নারীর দুর্ভাগ্যের সীমা পরিসীমা! থাকে না। নারীত্ব 
মাতৃত্বের অভাবে হাহাকার করে; নারীর মাতৃহ্ৃদয়ে যে ন্নেহের 

নির্বর সর্বদা প্রবাহিত হয়, শিশুকে স্তন্থদানের জন্ত তাহা সদা 
সর্বদাই ব্যাকুল ও চঞ্চল থাকে। 

বন্ধ্যাত্ব মৃখ্যতঃ ছুইপ্রকার। রমণীর খাতুসন্দর্শনের পূর্বে 
অর্থাৎ তাহার যৌবনাগমণের পূর্বে তাহার গর্ভধারণ অসম্ভব ; 
ইহাকে বালিকার বন্ধ্যাত্ব বলা যেতে পারে। দৈবাৎ ইহার 
কদাচিৎ ব্যতিক্রমও দেখ! যায়। এমন ঘটনাও শোন! যাঁর যে 

রমণীর খাতু দেখা দিবার পূর্বেই গর্ভাধান হইয়াছে। 
আর একপ্রকার বন্ধ্যাত্ব আছে তাহা রশণীর প্রৌড়ত্বের বন্ধ্যাত্ব 

বলা হয়। রমণীর খতুলোপকালে অর্থাৎ সাধারণতঃ তাঁহার ৪৫ 

বৎসর বয়ক্রমসময়ে তাহার মাতৃত্বের অবসান ঘটে এবং তাহার 
পক্ষে আর গর্ভধারণ *কর! প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। তবে 



বন্ধ্যাত্ব তাহার কারণ ও প্রতিকার ২৬৫ 
বাসি পপ পরস্পর টার সিসি লোম পরি সি লাসিপীসসিটাসিতিসটি রিপা লিস্টিন ৯ তি সি্াসটিলাস্পিপাস্পিাস্দিলাসিতিসিলাসছি লিস্ট তি তরী ৮ ৬ তস্টিলািপাসিতাসিপিস্িভীসিপাসমিল তি পারিস বসল 

ইহারও যে ব্যতিক্রম নাই তাহা নহে এবং প্রৌঢ়া রমণীরও 
গর্ভধানের কথা খুব বিরল নয় । 

কিন্ত প্রকৃত বন্ধ্যাত্ব এঁ দুইটার মধ্যে একটাও নহে। রমণীর 
যৌবন সমাগম ও খতুসনদর্শন হইলেও সহবাস দারা ষদি তাহার 
গর্ভোৎপত্তি না হয় তখন তাহাকে প্রকৃত বন্ধ্যা বলা যেতে পারে । 

বন্ধ্যা নারীর হৃদয়ের যে কি অবস্তব্য বেদন! তাহা প্রকাশ করিয়া 
বলিবার নহে 1 0065 )0%9 01 010110791 19 ডা017)2,88 

108617.0৮ অর্থাৎ শিশুগ্রীতি রমণীর সহজাত প্রবৃত্তি। জগতে 

মাতৃত্বের বিনিময়ে কত নারী তাহার সর্বন্ব দিতে প্রস্তুত আছে; 

ডাঃ সভাস্ (7077 ০7085789593 44১0৮109 6০ ৪ ৮169) 

তাহার পুস্তকে এই সম্বন্ধে বড় সুন্দর বর্ণনা করেছেন; তিনি 
লিখেছেন--11805 91779200150 1505 ৮০০1৭ ৫1915 

8159 00 10916510670  ০1]৮ [99995810205 ০ 19 

৪ 20001670170 91] ২109 101161)6--0101101928 ৪79 

9৮ 00019 ড9,109019. [1089 17980 £ আ19 93:019110 

ছ161) [9,01১9] “019 1709 01110791)) 07 9199 ] 0191, 

ঘু2]ড ৮109 1059 ০ 0181107:91) 15 018,0690 09970] 

27) চ/0100925 1099767, 

বন্ধ্যাত্ব সম্বন্ধে পণ্ডিত 7101)/19 তাহার 727%92061 

185 ০/% ৮৮9) নামক গ্রন্থে অনেক কথা জানিয়েছেন? 
তাহার মতে রমণীর নিমোক্ত কারণে গর্ভাৎপত্তির তারতম্য 
ঘটিয়া থাকে। 

(১) স্তন্যদদাত্রীর বন্ধ্যাত্ব! বতদিন শিশু মাতৃস্তন্ 
পান করে ততদিন প্রায়ই সেই মাতার গর্ভোৎপত্তি হয় না। 



২৬৬ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
আিস্ম্পিপ সিসি রস্সি পাসিপসসিীসি এসি কস্টি এসসি সমস লা্টিতা প্লিস সিস্ট পরস্পর সপ সি পরি 2 

(২) জলবাম্তুর প্রভ্ভাৰ ! বিভিন্ন দেশের জলবায়ুর 
বিভিন্নতাহেতু গর্ভোৎপভি সম্বন্ধে বিভিন্নতা দেখা যায়। তাই 
বেলজিয়াম প্রদেশে শিশুর জন্মও যত বেণী তাহার মৃত্যুর সংখ্যাও 

তত ভয়ানক । গা 03915100), (9 15181797009 70109 

০ 0109 10:980 69 £1:98,69 009 00112091০01 01)110791 

870 6179 £928,081* 6119 1)10170091 01 11) 108,1)6 09861), 

(৩) খাভুর' প্রভাৰ 1 বিভিন্ন খতুতে জন্মসংখ্যা কম 
বেশী হইয়া থাকে । বসন্তকালেই জন্মদান বেশী হইয়! থাকে । 

(৪) সাংসারিক অবস্থী ॥ অবস্থার তারতম্যানুসারে 
জন্মদানের তারতম্য দেখা! যায়। পথের ভিথখারিনীর কোলে 

৩।৪টী শীর্ণদীর্ণ কঙ্কালসার শিশু প্রায়ই দেখা দেয় 'অথুচ অনেক 
লক্ষপতির স্ত্রী একটা শিশুর জন্য হাহাকার করিয়া মরে। অভাব 

অনুযোগ, দুঃথদৈষ্ঠ, দরিদ্র ও অনাহারের মধ্যেই ম! য্ঠীর কৃপা! 

যেন পরিপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। | 

(৫) সহবাস-আসক্ভিহীনতা ব! ম':181015 বন্ধ্যাত্ব 
অপর কারণ। 

(৬) অভিব্রিস্ত5 সঙ্গমপ্রিক্সতা । সহবাসপ্রবৃত্তি 
কমিয়! যাইলে যেমন বন্ধ্যাত্ব আসিয়া হাজির হয় আবার তেন্নি 

অতিরিক্ত কামুকতা৷ হেতুও এ রোগ জন্িয়া থাকে। 

(৭) ছুব্ললতা। ৷ 
(৮) রচস্ত“ বিতেষ কোনও বিতেষর 

বর্তমানতা । 
(৯) স্বাসীন্্রীর সহবাঢস নৃতনত্ত্ব বন্ধ্যাত্ব ঘুচাইবার 

অপর উপায় । স্যাফিজ, বলেন ৭0009 86110001086 01 00৬916ড 



বন্ধ্যাত্ব তাহার কারণ ও প্রতিকার ২৬৭ 
কা উরস পাতাটি এসসি লাথি তাসকিন সাসিপাসিলীসিতিিতাসিও সিপািতাসিরাসিসি লাস শসটিনাস্দিসিল আসি লাস পীস্ছিলা সি তাস পী্টিপািতি সলাসিভীসিতিসিলী লা 

৪০ 17796211001] 106917000789 11110016690 15 ৪ 81070 

89108796101 01 100900800 810 ৮৮119 18 016918 ৪210605 

10 1069 11000910099 01)01) 697611105,, 

(১০) দল্পভীর একই 77/09/৫761 থাঁকা বন্ধ্যাত্বর 

হেতু হয়। স্যাফিজ, বলেন যে “369111165 ৪৪ 10019 

০0400002 জা?) 0000199 01 ৪8109 (691717৬978,07)9106 0 

00170161017, “এই কারণেই পণ্ডিতশেষ্ঠ হিপোক্রিট, এঁ কারণ 

দুর করিতে উপদেশ দিতেন। এই কারণেই বোধহয় বিলাতী 
সমাজে দেখা যায় যে বহুদিন একত্র বাঁ করিয়া কোনও স্ত্রীয়ের 
একন্বামী সহবাসে গর্ভোৎপত্তি হয় নাই কিন্তু দৈবাৎ মনোমালিন্য বশতঃ 
তাহাদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদর হইবার পর সেই স্ত্রী পুনরায় পৰিণীতা! 

হইয়া! নূতন স্বামী সহবাসে অত্যল্লকাল মধ্যেই গর্ভবতী হইয়াছে। 
(১১) বন্ুকালপনর গতর্ভা্পত্তি। অনেক রমণী 

বহুদিন বন্ধ্যা থাকিয়। হঠাৎ গর্ভধারণ করিয়া থাকে। ফ্রাঙ্গের 
রাণী, 40119 ০? 40961%, ২২ বৎসর বন্ধ্যা থাকিয়া হঠাৎ 

গর্ভবতী হন এবং চতুর্দশ লুইয়ের জন্ম হয়। দ্বিতীয় হেন্রীর 

স্ত্রী ক্যা ১০ বৎসর বন্ধ্যা থাকিবার পর গর্ভবতী হইতে 
আরম্ভ করেন এবং পর পর ১০টী সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন 

বিলাতের ডাঃ টিষ্ট (1516) পরীক্ষার দ্বারা দেখেছেন ষে 
অনেকস্থলে অষ্টাদশ বৎসরে বিবাহিতা হইয়া আনেক নারী বন্ধ্যা 
থাকিয়। পরে ৪৫ বৎসর বয়সে গর্ভধারণ করেন। 

যে রমণীর! বন্ধ্যা নাম ঘুচাইব্লা সন্তানের জননী হইতে চাঁন 

তাহার্দিগকে ডাঃ ন্যাফিজ. এই কয়েকটা উপদেশ দিয়াছেন, 
(5৪89 01781081119 0 00180 05 1979189$9 ). 



২৬৮ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 
চসপশিি উপ শিস নী সপ আলি উপ স্পা সিল শী শা তলা সি সতাস্সিপিস্পিিসা সিাকচ পাটির উপল ওটি রসি সিরিস্সি ক পপ সি তারিক উপ আপাস্পিী সত সপিতি স্পতিস্ছি লী লাকা সিরা িশী আলী উস্ছি 

(১) নিপ্গিউ সমচক্স সহগমন | নির্দিষ্ট সম 
বলিতে তিনি খতুর দিন বয়েক পূর্বে ও খতুর দিন কয়েক 

পরে, উদ্দেশ করিয়াছিলেন । প্রকৃতপক্ষে এঁ সময়টাই গর্ভধারণের 

উপযুক্ত কাল। ফ্রান্সের রাজ] দ্বিতীর হেন্রী, সুবিখ্যাত ফার্ণাল 
( দা9)৪1 ) ছারা উপদিষ্ট হয়ে এমত খতুর পূর্বেবে ও পরে 
রূমণ দ্বারা সম্তানেব জন্ম দিয়েছিলেন । 

(২) জরাস্ধু ও স্তন উভ্ভচক্সর সম -উড্তেজলা। 
স্তন ও জরায়ু ইত্যাদির শ্নাষুতে পরস্পর এতই নৈকট্য আছে যে 
একটার উত্তেজন! হইলে অপরটার উত্তেজন! আসে ও তৎকালে 
সহগমনে গর্ভোৎপত্তি হয় । ৮116 আ0109 600 009 7098963 

৪7০ 1১000 69901897105 ৮৪7৮ 96076 8517)178010168 : 

1056 13101) 9001688 619 070,6, ছ1]] ৪6112018059 6108 

০৮০৮” ভাঃ চার্লস লোডেন (95. 09199 [,০্ম192) বলেন 
যে এইভাবে চললে ৭ জনের মধ্যে ৪ জন নারী গিণী হইবে। 

(৩) লবান শিশু ত্বার। স্তন পান কব্ান | 
বন্ধ্যানারীর স্তন যদি কোনও বলবান শিশুর ছারা টানান হয় 
তাহ! হইলে শীঘ্রই তাহার গর্ভধারণের সম্ভাবনা 'আসে। স্ুবিখ্যাত 
মার্শাল হল (17157517511 755)] ) এইভাবে চলিতে উপদেশ 

দিতেন। আমি এইভাবে চলিতে উপদেশ দিয়া জনৈকা-বন্ধ্যা 

নারীর গর্ভধারণে, সহায়তা করিয়াছি। এই প্রণালীর দ্বারা 

অতি সুন্দর ফললাভ হয় । 

; (৪) উষ্জ ভুচগ্ধার সেক্ক | স্তনের উপর ও শিরধাড়ার 

উপর উষ্ণ ছুগ্ধের .সেক দেওয়া ও প্রত্যহ ২৩ বার 1১:98 
19107 বাবহার করান উভয়ই গর্ভোৎপত্তির পক্ষে পরম সাহাধ্যকর ; 



বন্ধ্যান্ তাহার কারণ ও প্রতিকার ২৬৯ 
সস্িলাকিি সিসি তে সিসি শোন স্সিএিস্িতিস্ছি বসির সরাতে ৬ সিসি তাত শির সি ৮৪৯৫ ভসিপাস্টির পিাস্সির্পা সিসি লতি অসিত পি পাস লা দিপা ভাটি 2 সি ছক ০ তি ছি লাসি বাসটি লি চা রাসিল তি 

টানতে ০ ৮811) 00] 6০ রি বি &170 

61)9 9০012991009 0017)£ 0০07৮101206 03 50108] 601 01)10 

৪20 6189 099 ০1 6119 02995 10000) ৮৬০ 07 6769 

61717793 & 09, 1086 1১90০0:9 6119 20917567081 [)921০0, 

1095৪ 9130 10991 7600108100917090 0% 2০০৭ 17)9010%] 

৪৮৮1১০16193, , 

ইহা ছাড়া ”অশ্বারোহন বা প্রভূত পরিশ্রমের দ্বারা ক্লান্ত 
হওয়া প্রভৃতি গর্ভধারণের সহায় হইয়া থাকে। অলস নারীরা 

কিছুদিন ভীষণ পরিশ্রম করিবার পর হঠাৎ গর্ভধারণ করিয়া 
থাকে। এই সম্বন্ধে অধুনা ডাঃ ম্যারিয়ন (107. 10010 ) 

প্রভূত গব্রেণা করিয়াছেন । 

বিখ্যাত হোমিগপাঁথ ডাক্তার রাডক্ ( চ১5৫৫০০%) বন্ধ্যাত্ব 

সম্বন্ধে কয়েকটা মূল্যবান কথ! বলিয়াছেন; তাহার মতে বন্ধ্যাত্বর 

ছুইপ্রকার কারণ আছে; প্রথম গ্রকারের নাম [,০০51ঝ স্থানীয় এবং 

দ্বিতীয় প্রকারের নাম 0972,3616৮ 00258] বা ধাতুগত। স্থানীয় 

কারণের শ্রেণীতে তিনি নিম়োক্ত কারণগুলি নির্দেশ করিয়াছেন-- 

(১) অবরুদ্ধ হাইঢমন 5 অনেক নারীর সতীছিদ্র 
থাকে না--তাহাকে 1101)916028,69 1)57792 বলে। কাহারও 

বা আদৌ হাইমেনে ছিদ্র থাকে না, কাহারও বা এত অস্প ছ্ড্রি 

থাকে যে ততবার! সহবাস ক্রিয়া! 'আদৌ সম্ভব নহে।, 
(২) ০ষানির ক্ষুদ্রত্ব বা আংশিক অবক্ুদ্ধতা; 

ইংরাঁজীতে ইহাকে বলে 080০10893০7 09015] 0109809 

০£ 629 5810, এরূপ হইলে স্বামীসহবাসের সম্ভাবনা 
থাকে না এবং যোনিদেশে পুংজননেন্দরিয়টার প্রবেশ লাভ ঘটে না। 



২৭০ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 

(৩)  ওষানিতদতশ অশ্রন্দ দূ? (7807008 ০: 

0০150) ). 

(৪) জরাম্মুর অশ্ঞ্দ 1 
(৫) গর্ডাশচঢক্পর মুখর অবরুদ্ধভা » অনেকসময় 

অত্যন্ত কষ্টকর প্রসব বেদনার পর গর্ভীশয্বের মুখ ও গ্রীবা ছিন্ন হয়ে 

যায় এবং তৎপরে তাহা একেবারেই বন্ধ হইবার উপক্রম হ্য়। 
ধ্রমত ঘটিলে গর্ভাধান হওয়া অসম্ভব হইয়! পড়ে । 

(৬) কষ্টিক ইত্যাদির অষথা অপব্যবহার ৷ 
(৭) তীব্র শুষধাদির ষথেচ্ছা ব্যবহার । 
(৮) ভিম্বাশয়ের প্রদাহ । 

(৯) কাঁলল নচেলর কাণ্যার ব্যতিক্রম; 
ইংরাজীতে বলে 4.07799101 07 00৫10380 01 018 [7811০- 

[0180 68099. 

(১০) গর্ভাশয়ের স্থানচ্যতি ; ইহাকে ইংরাজীতে 
বলে ৪01259106102)5 0191)18,091719776 01 09107 ০0? 

6109 02000, 

(১১) শব ভপ্রদর ৷ 

(১২) ব্াথক। 

(১৩) বিভিন্ন গুরুঢ্ষের সচঙ্গ সহবাস । 
উপরে এ ১৩. প্রকার কারণে গর্ভধারণ করা অসম্ভব হইয়া 

থাকে। এগুলি সবই স্থানীয় বা 7,০০8] কারণ মধ্যে গণ্য । 

ধাতুগত বা 0০29668007291 কারণ খুব বেশী নহে; 

উহাদের মধ্যে নিম়োক্তগুলিই প্রধান বলিয়া গণ্য হইয়! 

থাকে। 



বন্ধ্যাত্বর এ কারণ ২৭১ 

বন্ধ্যাত্বর ধাতুগত কারণ ৪ 
(১) ০মদপ্রবণত। বা 0093165. 

(২) অতিরিক্ত ও অসহ্য শ্রমলীলত1। 
(৩) ব্যবসায় বা অন্য বিষয়ে দাক্ুণ 
£ঃসংত্বোগ । 

-(৪) অভি দ্রুত বা অভি বিলম্বিত খু । 
(৫) বিলা০সর ক্রোচিভ জীবনষাপন। 
(৬) তমজাতজর ভগ্রতা1। 

(৭) অঅভিরিক্তু ভাবপ্রবণভ। ৷ 
তাহা হইলে দেখা গেল বে *বন্ধ্যাত্ব দোষ নানাঁকারণে ঘটিলেও 

যাল্সিক ৫দীবই ইহার প্রধান কারণ। অপরিমিত সহবাস, 
গর্ভাশয়ের ও জরাসুর পীড়া, শ্বেত প্রদর, রক্তপ্রদর, শারীরিক ক্ষীণতা, 
বিলাসিতা, রুক্ষতা, অতি শ্রমশীলত। ইত্যাদি কারণে শরীরে যান্ত্রিক 
দোষ জন্মে ও তদ্বেতু তাহারা গর্ভধারর্ণের পক্ষে অনুপযোগী হইয়! 

পড়েন। যাস্ত্রিক দোষ বা খতুসংক্রাস্ত কোনও দোষ না থাকিলে 
“স্ত্রীলোক সহজে বন্ধ্যা হয়েন না। খতুদোষ দেখ! দ্রিলেই বুঝিতে 

হইবে যে সেই নারীর জরায়ুর দোষ হইয়াছে, এবং জরায়ুর দোঁষ 
হইলেই গর্ভ হওয়া! স্ুকঠিন। পুনরায় জরায়ুর দোষ দূর হইলে 
সেই নারী আবার গর্ভবতী হুইতে পারেন। এই কারণেই দেখা 
যায় যে কোনও নারী বিবাহের পর বহুদিন বন্ধা থাকিয়া পরে 

হঠাৎ গর্ভবতী হইয়া পড়েন। আঁবার কেহ কেহ বা ২।৩টা সম্তান 
প্রসবের পর হঠাৎ বন্ধ্যা হুইয়া পড়েন ও আর গর্ভধারণ করিতে , 
পারেন না। তখন তাহার জরায়ুর দোষ ঘটিম্লা থাকে বলিয়াই 
এইরূপ ঘটিয়। থাকে। 



২৭২ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাঁধি 
সপ সস পাটি এসপি সিপরাসিপাসটি তে স্পলিসিলসটি তালি সি স্িলপীসসি পাস সিল সত সসি পাপ সিতাসটি পাটি এসি তোস্সিপ পিসি সিসি ভি সর লস্ট পিসি পিসি পি পিসি পাস লাস ৯৮৯৬ সিরা পিসি নস বা ছি তাস্িতি 

খতুসংক্রাস্ত দোষের পরই রমণীর স্থুলত্ব প্রাপ্তি বন্ধ্যাত্ব 
অপর শ্রেষ্ঠ কারণ গণ্য হয়। অতিরিক্ত পুষ্টিকর খাগ্চাদি ভক্ষণ 
করিয়। রমণী যখন অতিরিক্ত মেদ'প্রবণা ও স্থলদেহ। হইয়া পড়েন 
তখন তাহার গর্ভধারণের সম্ভাবনাও কমিরা যায়। মেয়েরাও 

জানেন যে, যখনি কোনও রমণী অতিরিক্ত মোটা হইতে 

আরম্ত করেন তখন আর তাহার গর্ভ হইবে না। বিবাহের পর 
কোনও কোনও যুবতী অতিরিক্ত মোটা হইতে আরম্ভ করে 

এবং তখনি বুঝিতে হইবে যে তাহার কপালে বন্ধ্যাত্ব লাভ 

ঘটিবে। স্থলত্ব ও “বিলাস মধ্যে জীবন যাপন, এই দুইটাই 
রমণীর বন্ধ্যাত্বর নিশ্চিত কারণ। এই কারণেই দেখ! যার ষে 

বড় ঘরের ও ধনী বিলাসিনী রমণীর! প্রায়ই সন্তানের মুগ দেখিতে 

পান না। একটী সন্তানের জন্ত কত লক্ষপতি, কোটাপতির ঘর 

'মন্ধকার হয়ে যাচ্ছে তার হয়ত নাই ।" এত যে পোম্যপুত্র নেবার 
সংখ্যা দেখ! যায় তাহারও মুলে প্র একই সত্য ব্যাপার আছে; 

রাজা, মহারাজ, জমিদার বা অতি ধনী ব্যক্তিদের গৃহিণীরা 
দিন রজনী বিলাসে ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্ের মধ্যে এমন ভাবে জীবনযাপন 

করেন যে তাহাদের জরায়ু কোনও মতেই ঠিক থাকিতে পারে 

ন।--ফলে তাহার! প্রায়ই বন্ধ্যা হন। ধনীর গৃহে, বত বন্ধ্যা 

নারীর সংখ্যা দেখা যায় অন্থাত্র কোথাও তত দেখ! যায় না) 
যে স্ত্রীলোকের গরীব, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বাঁদিকে 

ছুবেল! ছুমুঠো ভাতের সংস্থান করিতে হয়, বার! বদাচ ছইবেল! 
পেট পুরিয়া। খাইতে পায় না--তাহাদের মধ্যে লক্ষীর ক্কপা নাই 
থাক মা ষগ্ীর কপার অস্ত নাই। প্রায়শঃই দেখা যায়, পথচারিণী 
ভিখারিণীর ক্রোড়ে শীর্ণ দীর্ঘ ৩/৪টা শিশু। এ স্ত্রীগণ কখনও 



সথযাতবর ধাডুগত কী ২৭৩ 
০০ এসি সিসি সিল স্পাস্টিতিটি তা টি 4 খা সি্াসি  প্ি সি তাসিলী সি তি 

কখনও এককালে হ1৩৪টা ধন সস্তান গর্ভে ধারণ করিয়া 

থাঁকে। 

অতিরিক্ত আহার, বিহার ও বিলাস হেতু মেদাধিক্য হওয়ায় 

যেনারী বন্ধ্যা হন পুনরায় তাহারা যদি দুর্ভাগ্য জন্য অনাহারে 

ক্ষীণকায়। হইয়! পড়েন তখন তাহার গর্ভধারণের সম্ভাবনা খুবই 
বেশী হুইয়া থাকে । এ বিষয়ে ইংরাজ ডাক্তার ভাঃ লুডন যাহা 
বলিয়াছেন তাহা শবশেষ বিবে্চনার' বিষয় । "102. 10000, 

৪ 11)51181 01058101820, 1180 8 61090] 0108৮ 010097- 

68901100 91001718290 01001891010 700 01698 11) 

191091109 ০01 62015 1069) 100 6186 2 1805, আ?)০ 1080 

[099893880 8,2)1)189 10799, 750 7870017790 8697119, 

7১508109  1978819 5৪ 50010 &৪ 58119 1300. 1096 1091: 

10:6009 ) 870. 61890158968 016 01515 9০1)0901 8৪৮ 61786 

17 9910£778, 718209 1৮ 18 1001)0 61826 609 0৪,209, 

/1)101) 2:৪9 ৪0010870615 660 11) 0976510) 00180 ৪, 

0০ 206 07880 20611 61195 %9 086 1260 ০6186] 

[9005 ড1)878 01) ৪:9৪ 10811-8051590.” (9৪০. 

0১000186102 ৫0698610101 105 1017 0, 2৮ 3025 80519) 

[7829 7 01 1892 1016207 ),. আমি নিজে কয়েকটা বন্ধ্যা 

তথচ স্থুলদেহা গাভীকে কিছুদিন অর্ধাহারে রাখিয়া ক্ষীণকাযা 
করিয়া তাহাদিগকে গর্ভবতী হইবার সুযোগ দিয়াছি। 

স্বলতাবশতঃ বন্ধ হইলে, যথানিয়মে পরিশ্রম করিয়া, ব্যায়াম 

করিয়া এবং কাহার কমাইয! দিয়! বদি দেহটাকে শীর্ণ করিতে 
পার যায় তাহা. হইলে অতি সবর গর্ভাধান হইয়া থাকে । ইহা 

১৮ 



২৭৪ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধ 
ক জপসি,  সিপী পি পিতা শিস পরিস্ছিলী 

আমার পরীক্ষিত সত্য। আমি করেকটা ধনীগৃহিণীর বন্ধ্যাত্বরোগের 

চিকিৎসা করিয়াছি। তাহার প্রীয় সকলেই স্থল! ও মেদপ্রবণ। 

ছিলেন এবং অলসেবিলাসে তাহাদের জীবন অতিবাহিত হইত। 

পরিশ্রম করা কাহাকে বলে তাহ! তাহারা জানিতেন না। 

দিনরাত সেজেগুজে, গদিতআটা সৌফায় পড়ে, নভেল নিয়ে বসে 

ঘুমিয়ে দিন কাটত। তাদের দেহ হয়েছিল মোটা ও ঝতু ্ায়ছিল 
অনিয়মিত। আমি তাদিকে প্রথমেই একবেণা আহারের হুকুম ' 

দি এবং রাত্রে উপবাসে রাখি । একবেলা যে আহার করিবেন 

তাহাঁও আমি বাঁধাধর! নিয়ম করিয়া দি ; মাছঃ মাংস, ডিম ইত্যাদি 
একেবারেই পরিত্যাগ করিতে বলি। আমার প্রবস্তিত নিজস্ব 

বেজ্ঞানিক প্রণালীতে তার্দিকে সকালে ও সন্ধ্যায় বাযাম করিতে 

হইত। এ বায়ামের মধ্যে তাদের বাটার বাটনাবাট। কার্ট 
তালিকার অস্তভূক্ত ছিল এবং ভাহাদগকে সেই কাঁধ্যটা অন্ততঃ 

১ ঘণ্টা ধরিয়া! করিতে হইত। তাহারা অতি অল্পদিনের মধ্যে দীর্ণকায় 
হইয়া পড়িলেও এবং তদ্বেতু তাহারা মনে মনে চঞ্চল হইয়া! গড়িলেও 
একদিকে ফল হইতেছিল অতি চমৎকার; যেহেতু অতি শীপ্র তাহাদের 

অনিয়মিত খাতু ক্রমশঃ নিয়মিত হইতে আরম্ভ হুইল। তাহাদের 
মধ্যে কয়েকজন ৬ মাসের মধ্যেই গর্ভধারণ করিয়াছিলেন; অবশ্য এ 
সঙ্গে আমি হোমিওপাঁথি ওষধও ব্যবহার করিয়াছিলাম। 

মাসকম়েক পূর্ধেও একটা বন্ধ্যা রমণীর পত্রের দ্বার৷ চিকিৎসা 
করিবার ভার পাই। রোগিণী বোম্বাই নগরীর কোনও ধনী 

ব্যবসায়ীর স্ত্রী; বয়েস ৩৮ কিন্তু গর্ভধারণ করেন নাই; অত্যন্ত 
বিদাসিনী এবং অতিরিক্ত আঁহার্ষত্বে অতিরিক্ত মোটা হইয়া 
পড়িয়াছেন; খতু অনিয়্সিত ও অতি স্বপ্প; অতি কষ্টদায়ক 
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বাঁধক ; মেজাজ অতি রুক্মঃ সহবাসে দারুণ কষ্ট ও তদ্ধেতু 

অগ্রবৃত্তি; এত মোটা দেহ থে ্বাীসহবাসকালে ২ মিনিটের 

মধোই ভীষণভাবে হীপাঁতে থাকেন এবং তজ্জস্ঠ তাহার স্বামীকে 

তৎক্ষণাৎ অপূর্ণ অবস্থায় উঠে পড়তে হর? 'আঁজ ৮ বৎসর মধ্যে 

সম্পূর্ণ সহবাস একদিনের জন্তও হয় নাই। 

৪ রোগিনী অবশ্য আমার নিকট বন্ধ্যাবর চিকিৎসা করিবার 

কোনও আঁশ! বী ইচ্ছা করেন নীই; তিনি তাহার কষ্টপ্রদ ও 

ভীষণ যন্্রণীদাঁয়ক বাঁধকবেদনার চিকিৎদার জন্যই তাহার 

আন্ুপুব্বিক লক্ষণসহ 0859 18110 ঢ'0)টা পাঠিয়েছিলেন 

এবং তাহাতে আমাকে এই অম্মরোধ করিয়াছিলেন যে আমি 

যেন সত্তর তাহার বাঁধকবেদনার শান্তি দিতে যত্ত্বান হই। 'আমি 

প্রথমেই তাহাকে অর্ধাহারে থাকিবাঁর হুকুম দি এবং দিনরাত্রির 

মধ্যে কেবলমাত্র ১ বার "আহার করিতে বলি ও আহীরের ভন্তও 

একটী তালিকা পাইয়া দি। ইহা৷ ছাঁড়া, প্রত্যহ সকালে ও 

সন্ধ্যায় আমার নিজস্ব প্রণীলীনত ব্যায়াম করিবার উপদেশ ছিল । 

ত্র সঙ্গে হোমিওপ্যাথি ওধধও ব্যবস্থা করিয়াছিলেম। তিনি 

২ মাসের মধ্যে ওজনে প্রীয় অর্দেক হইয়া যান, তাহার ধডৃও 

নিয়মিত হইতে থাকে এবং বাধকের যন্ত্র! সম্পূর্ণ দুর হয়। বর্তমান 

সংবাদ পাইয়াছি তিনি অন্তসবা হইয়াছেন। এই ঘটনাটা 

াহাদের পক্ষে স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। বাধককষ্ট ভাল হইতে 

হইতে তিনি যে সন্তান ধারণ করিবার 'অভাবনীয় ভাগ্য লাভ 

করিবেন ইহ! তাহারা কল্পনীতেও কখনও তাবেন নাই। 

এই সকল রর্মনীদের সহবাস সঙবন্ধে আমি কিছু নূতন নুতন 

বিধি ব্যবস্থা দরিয়া থাকি ও ফল অতি অদ্ভুত পাঁই। স্বামীসহবাসের 



২৭৬ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাঁধি 
৯৬৮ পি এ ৯ লাসি পাছি এ চি পপ চি এসি টিসি টি ৪. সিল চ 

পর রমণীগণ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া শীতলজলে বোনিদেশ ধুইয়া ফেলেন। 
ইহা আমার অনুমোদিত নহে। পুংবীর্ধ্য স্্ীযোনিদেশের 

ন্নায়ুদকলের ও তথা রমণীর সর্বাঙগীন মনাঘু ও মস্তিষ্কের এক অভাবনীক্ 
টনিক । এ শুক্র যোনিদেশে থাকিয়া দেহ মধ্যে সঞ্চারিত 

হইলে, রমণীর রূপস্বাস্থ্য ও কান্তি চতুগ্তণ বাড়িয়। যা । বিবাহের 

পরই ষে তরুণী ও যুবতীগণ হঠাৎ পরম! রূপস্বাস্থ্যবতী .হুইতে 

আরস্ত করেন যাহাকে বিবাহের জল-লাঁগ! খলে, তাহাঁও এই 
শুক্রের 8,851171196101 জন্যই হইরা থাকে । বন্ধ্যা রমণীগণ 

সহবাস খুব কম করিবেন এবং অত্যন্ত কামাতুরা! হইলে রাত্রির 
শেষের দিকে স্বামীসহবাস কৃরিয়া, জান্ুদ্ব় একত্রিত করিয়া 

পুংবীরধ্যটাকে ধারণ করিরা রাখিবেন। একবারের বেশী সহবাস 
করা আদৌ চলিবে না । 

মাতা হইতে ইচ্ছ্ুকা হইলে ও রূপুস্বাস্থ্য বজায় করিতে হইলে 
রমণীগণকে যথাকালে শয়ন করিতে হইবে এবং অতি প্রভাতে 
অরুণোঁদয়ের পূর্বে শষ্যাতাগ করিয়া! মুক্ত বাঁযুতে ভ্রমণ করিতে 

হইবে। বন্ধ্যাত্বদোষ নাশ করিবার উহ! একটা শ্রেষ্ট উপায়। 
এই প্রসঙ্গে আমি বিখ্যাতি ডাক্তার চাভাসের, স্ত্রীয়ের প্রতি 

উপদেশ+ নামক ইংরাজী বহিটা পাঁঠ করিতে বলি। তিনি বলেছেন-_ 
£[66 6, 701106 119, 16 5179 09 8%1801008 60 109৩ 

৪. 18021], 800 19816105 02029105709 10 09৫ 

09৮10799, [৮ 18 2010099811019 609 8159 060 7139 

98৮] 1) 6109 10702721706 01639 518 79659888115 

৪6 18106, 11 500 829 098190090৫6 189.51106 £810011 ড৯ 

16 ০০ আ191) 6০১9 5008, 16 5০৮. 098179 6০0 186810 
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011, রি কী রি 0] ৬০৪৮] ও 80099181709, 

2189 19961117939 111 6179 10011110616 5০0. 89 &783010013 

6০125 01১9 10013096101 ০0 ৪ 10108 1109) 30010) ০0৮ 

0 1090 €1)9 )0019176 5০5 ৪9 ৪৮৪1০” (8৪৪--- 

[07০ 010858889'8 405109 6০ ৪ ভ/166), 

বিলাসিনী ও ধুনী রমণীগণের বন্ধ্যা সঙ্দ্ধে উক্ত ডাঃ চভাস 
বড়ই স্থন্ধর একটা কথা বলেছেন; তিনি বলেন--"1310) 
2100 10200710119 19,0199 &:০ 1984 13917 60০ 109 

10199890 ৬161) ৪, 18101] 6182 0০০ 800 1089:0- 

ভা০:109৫ 70079108006 1টি 69 17879-৬ 01:90 09 

1000: 11) 61018 ০1৫৪ £00909, (1895 8:89 01091, 2101) 

18010110791), 2150. 010110797৪৪ 2, 70001 17180৪ 

7101)98৮ (99৪--101, 00085888985 /১0%10০ 0৩ 

৪, 109). 

অনিযক্মিত সঙ্গম যে বন্ধ্যাত্বর অপর হেতু তাহা আগেই 
জানাইয়াছি। অতিরিক্ত সহবাস করা, স্বাভাবিক সময় অপেক্ষা 
বেশীক্ষণ ধরিয়া সহবাঁস করা, দ্ই-ই বন্ধ্যাত জন্মায় । আমি জনৈকা! 
বন্ধ্যা রমণীর চিকিৎস। করিয়াছিলাম; তাহার স্বামীসহবাসের 

“কাহিনী অতি আশ্চর্যজনক; তিনি প্রতিবারে অন্ততঃ ছুই ঘণ্টা 
ধরিয়া স্বামীর সহিত রতিক্রিয়াতে মগ্র থাঁকিতেন ও তবেই তাহার 
কামপিপাসার শান্তি হইত, নচেৎ নহে। এ দম্পতির মধ্যে প্রথমে 
তাহার স্থাধী, শ্ত্বীর সহিত সহবাসে নিজের অক্ষমতা জানিয়ে 
আমার উপদেশ প্রার্থনা করেন। তাহাতে ভিনি* লিখিয়! জানান 
যে "আমার স্তবী (বয়স ৩০) দুইথ্ণ্টার কমে আমাকে সহ্বাসকালে 
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খাদি স্টাসিশ সিটি সি পাস ৯4 তি ৪ ডিসির 

ছাড়ি দেন না অধ ৫মিনিটের মধ্যেই আমার ুক্রত্াব হই 
থাকে 'ও তাহার পর স্ত্রীর সহিত মৈথুনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকা 
আমার পক্ষে মৃত্যুস্ত্রণার সমান হইতেছে । স্ত্রীর সহিত সহ্বাঁসে 
এ কারণ জন্য আমি এতই ভীত থাকি যে সহজে আমি স্ত্রীর 

সহিত সহবাঁস করিতে চাই না। ফলে আমাদের মধ্যে দারুণ 

মনোমালিস্টর “সৃষ্টি হইয়াছে এবং স্ত্রী আমাকে চরিত্রহীন বায় 
গালি দ্িতেছেন ও অবিশ্বাস করিতেছেন। এক্ষেত্রে আমি কি 

করিতে পারি? কেমন করিয়া আমাদের দাম্পত্যজীবনে এই সমস্তার 

সমাধান হয় তাহ! দর! করিয়। জানাইবেন।” 

যাহাহৌক আমি প্রথমে উক্ত স্ত্রীয়ের বন্ধ্যাত্বর দিকে আদৌ 
মনোনাবশ করি নাই এবং যৌনবিজ্ঞানাস্থমোদিত নাঁনাপ্রক্তিয়| বার! 
তাহাকে স্ত্রীর সহিত সহবাঁস করিতে উপূদেশ দি । প্র প্রক্রিয়ার 

নধ্যে 0091685 79597৬৮09,9 অন্ততম টা এ ভাবে স্ত্রীসঙ্গ করিয়। 

তিনি তাহার স্ত্রীকে সম্পূর্ণ শাস্তি দিতে সক্ষম হইমাছিলেন। 
এইরূপে আমার উপর তাহাদের সম্পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস জন্মিবার পর 
তাহার স্ত্রী আমাকে তাহার নিজের অবস্থা জানিয়ে চিকিৎসার 
উপদেশ চান। তিনি লিখেছিলেন--“আপনি আমার দুর্ণিবাঁর 
সহবাস ইচ্ছার কথা পূর্বেই জানেন। প্রত্যেক সহবাসে অন্ততঃ 
দুইঘণ্ট1 সময় না হইলে আমার তৃপ্তি আসে নাঁ। আমার স্থানী, 
আমার সহিত পারিয়া উঠিতেন না; কিন্ত ধস্ত আপনার বিধিব্যবস্থা, 
ধন্ত আপনার উপদেশ ও ধন্ত আপনার ওধধ! এক্ষণে তিনি 

অক্নেশে ছুই ঘণ্টীকাল আমার সহিত সহবাস করিয়া আমাকে গভীর 
তৃপ্তি দ্রিতে পারেন। কিন্ধকু আনার প্রদরের মত হাজাজনক আব 

সহবাসকালে যোনিদেশ হতে এত বেশী নির্গত হতে থাকে যে 



বন্ধ্যাত্বর ধাতৃগত কারণ ২৭৯ 

তাহ! বলিবার নহে; আমার স্বামীকে তজ্জন্ সঙ্গমক্রিয়ায় বড়ই 

অসুবিধা ভোগ করিতে হয় এবং আমিও অতীব লজ্জায় পড়ি। 

ইহা ছাড়া র্জংশূলের ভীষণ যন্ত্রণায় আমি শষ্যা নিয়া থাকি |". 
ইত্যাদি ইত্যাদি ।” আমি এ রমণীকেও নানাবিধ বিধিব্যবস্থা, 
উপদেশ ও 'উষধের ছার! প্রায় বৎসরাধিককাল চিকিৎসার পরে 

তিনি জামায় জানিয়েছিলেন যে তাহার অস্বাভাবিক 'দহ্বাসপ্রিকত। 

লোপ পাইয়াছে 'ও তাহার খতু স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়াছে । 

আমি এখনও তাহার চিকিৎসা করিতেছি এবং আশাকরি যে 
শীঘ্রই শুনিব যে তিনি গর্ভধারণ করিয়াছেন । 

নরনারীর বিবাহিত জীবনে বন্ধ্যাত্ব একটা অতি গুরুতর সমস্যার 

কারণ বলিষ্কা দাম্পত্যজীবনে যৌনসমত্যা নামক পুস্তকে 
আমি এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিব । 

বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথি মতে নিম্নোক্ত ওষধগুলি 

লক্ষণানুসারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে 2 এগ্লীসত। এমোন-কার্ধ, 

অরাম-মি, ব্যরাইটা-মিউর, বোরাকসঃ ক্যান্ধে-কার্ধ, ক্যানা-ইপ্ডি, 
শ্লোফাইলাদ, কোনিয়াম, ইউপেটো-পার্পি, গসিপাম, 

গ্রাফা ইটিস, হেলোনিয়াঁস, আইওডিয়াম, লেসিথিন, 

মেভোরিনীম, নেট্রাম-কার্ব, নে্রাম-মিউর, নেট্রীম-ফস, 

ফসফরাস, প্লীটিনা সাবল, ইত্যাদি । 
ইহাদের মধ্যে “বিল্লীষুক্ত বাধকসংঘুক্ত বন্ধ্যা রোগে 'আমি 

বোরাক দিয়া করেকটা রোগিণীতে অদ্ভুত ফল পাইয়াছি। 
এ লক্ষণে এ ওষধটা ব্যবহারে আমাকে প্রায় বিফল হইতে হয়, 
নাই। ইহাতে ডিম্বের শ্বেতাংশের মত প্রদরভ্রাবু হয় ও মনে হয় 

যেন গরম জল প্রবাহিত হচ্চে । ইহার রোগিণীর খতু খুব শীন্র শীন্ত 



বা যৌনবিজ্ঞান * ও  যৌনব্যাধি 

হয় এবং প্রচুর পরিমাণে আব । হয তা ছাড়া মোচড়ান বাথা ও 

বিবমিষা থাকে । ইহা ব্যবহারে গর্ভধারণের সাহায্য হয়। 
এগ্রাস-ক্যাষ্টাস? 'উষধেও বন্ধ্যত্ব আরোগ্য হয় কিন্ত তাহার 

রোগিণীর খত খুব শ্বল্প থাকে এবং সেই রমণী সহবাঁস করিতে 
মোটেই ইচ্ছুক থাকে না বরং দ্বণা বোধ করে; সেই রোগিণীর 
প্রদর থাকিলে তাহাতে হল্দে ছোঁপ লাগে। 

€কোনিয়াম” ওষধটাঁর ব্যবহার খুব কম হলেও ইহা তাহার 
নিজক্ষেত্রে অদ্ভুত ফল দেয়। যে রমণীর! সামাজিক, নৈতিক, 
বা আথিক কারণে, অথবা! অধিকবয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাক, 
স্বামীর বিদেশে অবস্থান বা ধেধব্য ইত্যাদি হেতুতে ঘৌনবাঁসনা 
মনের মধ্যেই অপূর্ণ অবস্থায় দমন করিতে বাঁধ্য হয়, যাঁদের 
স্তনের বোঁটায় ছুচফৌটা ব্যথা থাকে, "যাদের স্তন অতি স্পর্শ- 
অসহিষু, শক্ত ও ঘন্ত্রণাগ্রদ, অথবা যাদের স্তন থলথলে বা কুঞ্চিত, 
যাহার! স্তন ছুটাকে খুব জোরে হাত দিয়ে মৌচড়াঁভে ইচ্ছা! করে, 

যাঁদের স্তনছুটা খতুর পূর্ব্বে ও খতুকালে খুব বড় হয় ও যন্ত্রণা 
দেয়, যাঁদের ডিম্বাশয় প্রদাহযুস্ত থাকে, যাদের খতু বিলম্বিত ও 

্বল্প হয় এই ওষধটা তাঁদের পক্ষে বড়ই উপকারী হয়ে থাকে । 

মানব ও পশুর তষীনভাঢবর পার্থক্য ৪ 

নরনারীর ও পশু জীবনের যৌনউত্তেজনা (99স 100])0159 ) 

সম্বন্ধে ২৪ কথা বলা অগ্রীসঙ্গিক হইবে না । এই সম্বন্ধে বিস্তারিত 
জ্ঞান লাভ করিতে হইলে 3৪9০00.99 38092 প্রণীত ও 

050091009 01807 72171111705 কর্তৃক ফরাসী হইতে ভাষাস্তরিত 

7052 670 70721 নামক সুবিখ্যাত পুষ্তকটা পাঠ করা 



মানব ও পশতর যৌনভাবের পার্থক্য ২৮১ 

উচিত। ্রানীরাজ্যের যৌন রি নির্ভর করে বাহ্িক 

ব্যাপারাদির উপর 49797709776 97001) 95691708] 1009৭ 

8,001106 9111)97 01906]% ০205 619 9,590 01 109 

11)691108,] 078010 91101010060, কিন্ত ন্রনারীর 99 

10001989 শুধু এ একই ব্যাপারের উপর সীমাবদ্ধ নহে; বাহক 
ব্যাপার বা 9 692701 [07093 ৩" আছেই, "তাহ! ছাড়াও 

শুদ্ধমাত্র মানবগ্রক্ৃতির স্বতাঁবান্যায়ী আরো! অনেক কিছু নুতন 
ব্যাপার এ সঙ্গে জড়িত আছে। ইহা! গণিত শাস্ত্রের মত এইভাবে 
বলা যায যে “1)9 99009] 1101000190১ 02 09761)78] 29006101 

8,0001001)8,05100 1059-0178 ৭9:00] 11070015901 6179 

801700,191270975,0090. 107)9710111918,, প্রাণীরাজ্যের মধ্যে 

বৎসরে একবার বা দুইবার, কখনও নির্দিষ্ট সময়ে বা নির্দিষ্ট ধতুতে 
যৌনউত্তেজনাঁর সঞ্চার হইঘ্ব! থাঁকে ; ' সময় যৌনক্ষুধার গ্রাবল্য এত 
বেশী যে তদ্ধেতু তাহারা! গ্রাণ দিতেও ইতস্তত? করে না; শরৎকালে 

কুকুর জাতির যৌন্উত্তেজনার ছবি আমাদের জানা আছে। এইভাবে 
বিভিন্ন প্রাণীজাতির বিভিন্ন সয়ান্থদারে যৌনকামনার স্ক.রণ হওয়ার 
বিধি আছে 3 কিন্ত মানবের পক্ষে যে কোনও মুহুর্তে যৌনকামনার 

উদয় হওয়া সম্ভব। 'অবন্ত খতৃভেদে যৌনউত্তেজনার তারতম্য যে 
মানবজীবনে একেবারেই নাই, তা নয়। যেহেতু বসম্ত খতুতে ও 

শরৎ খতুতে উহার প্রধান্ত পরীক্ষার দ্বারা জানা গেছে। নারীর 

প্রতি ২৮দিন অন্তর যে খতু দেখা দেয় তাহার দ্বার! ইহাই গ্রনাণিত 
হয় যে নরনারীর যৌনমিলন প্রতি মাসেই হইবার বিধি আছে।  * 

কিন্ত কেন নরনারীর যৌনউত্তেজনার সময়*অসময় নাই তাহার 
কারণ নির্দেশ করিতে গেলে আমাঁদিকে অতি অতীতকালের মানব 



২৮২ যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি 

সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে, থে কালে একজন পুরুষ বহুজনা 

স্্ীলোকের অধীশ্বর হইয়! বাঁ করিত । সে কালে প্রথমে একজন 
পুরুষ একজন! স্ত্রীলোক বাছিয়া লইয়া তাহার সহিত বাস করিতে 
থাকিত। ক্রমে তাহার সহিত এ রমণীর সহবাসে পুত্র কন্ঠার! 
জন্মগ্রহণ করিল; পিতা পুত্রগুলিকে দল হইতে দূর করিয়া কন্তা 
গুলিকে নি অন্তপুরে রাখিয়া দিত ও সেই নিজে তাহাদের অধীশ্বর 

বা স্বামী হইত; ক্রমে তাহার সহবাসে এ কন্যাদের গর্ভেও আবার 
যেমন পুত্র কন্তা জন্মগ্রহণ করিতে লাগিল, অগ্নি সেই পুত্রদিগকেও 

দূর করিয়া দিয় সে কন্কাদিগকে ও কন্ার কন্ঠারদিগকে লইয়! 
সহবাস করিতে থাকিত। এইর*প সে একা অগণিত কন্তা ও 

রমণী সহ দিন-রজনী যাপন করিত। সেই দলে তাহার অপর 
কোনও পুরুষ গ্রতিদ্বন্বী থাঁকিত না; সে. একাই সেই অগণিত 
কল্দ, বালিকা, তরুণী, যুবতী ও বয়স্থা ভার্য্যার সহিত 'আবশ্যকান্ুসারে 
মদনক্রীড়ায় রত হইত । “59 £901)6700809 ৪ ৪91606101, 

10177 81097060108 011107817 70010 01 9৬৪1 11010 £ 

19 8011190 ০07 0705০ ০৮ 619 90185 17) 07097 6০0 

৪010 &]1] ৪0096009706 99091 90910009816£010, 906 
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62109 ৪৪ 80815007080 1006 195 11011658100 1109, 

ইহার সত্যত। একটু প্রনিধান করিয়া দেখিলে আমরা! প্রত্যহই তার 
পরিচয় পাঁইব। ঝুনর দলের মধ্যে অনেক সময় দেখা যাঁয় একটা 
প্রকাণ্ড দলের মধ্যে অনেকগুলি স্ত্রীবানরের স্থামীরূপে একটা মাত্র 



মানব ও পশুর যৌনভাবের পার্থক্য ২৮৩ 

“বীর বানর” বিরাজমান । পুরুষ শাবক হইলে তাহার আর নিস্তার 

নাই-দলপতি যে কোনও মুহূর্তে তাহাকে বধ করিয়! ফেলিবে। 
এঁ সকল পুরুষ-শাবক প্রীণতয়ে পলাইয়! গিয়া নিজেরা একটা পৃথক 
দল করিয়া বাস করে) তাহাকে “সন্নযামীর দল? বলে। সেখানে 

এরূপ বিতাঁড়িত পুত্রগণ একত্রে বাম করে; পরস্পর পুংমৈথুনের 

দ্বারা তাহারা যৌনপিপাপাঁয় শান্তি আনে ; অথব। দৈবাৎ যি কোনও 

স্্ীবানরকে তাহারা দলে পায়, তাহ! হইলে সকলে খিলিরা তাহার 

সহিত ভাগাভাগি করিয়া সহবাস করে। পরে তাহাদের পিতা 

ক্রমশঃ ষখন বৃদ্ধ অশক্ত ও দুর্বল হইয়া পড়ে তখন তাহাদের মধ্যে 
কোনও প্রবল ও বলবান একজন হঠাৎ একদিন গিয়া পিতার সহিত 

লড়াই করে ও পিতাকে বধ করিয়া! তাহার দলের নায়ক হইয়৷ বসে। 
তাহার পিতার অবর্তমানে সে শুধু সেই দলটার অধিকারী বলিয়াই 
পরিচিত হইবে না! তখন সেই হইবে সেই দলস্থ সমুদয় স্্রীজাতির 

স্বামী ও ভর্তা, রক্ষাঁকর্তী ও রমনকর্ত।; এবং সেইকার্যে তাহার 

দলস্থ মা ও বোন সমান অংশীদার । 

মানব সমাজের আদিধুগে পিতৃত্যক্ত ও বিতাড়িত সম্তানগণের 

ভাগ্যেও এইরূপ হইত। পিতার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়! 

তাহারা প্রাণভরে পলাঈয়া! একটী পুরুষদল গঠন করিত। যৌবন 
মাগমনের সঙ্গে তাহাদের যৌনপিয্বান! দেখ! দিলে তাহারা পরম্পর 
পুংমৈথুন করিরা সেই ক্ষুধার অপনোদন করিত ; টৈবাৎ যদি 

কোনও নারী তাহাদের হাতে পড়িত তাহ! হইলে তাহারা সকলে 

মিলিয়া তাহার যৌবন উপতোগ করিত; এইভাবে কিছুদিন, 
অতিবাহিত হইবার পর তাহাদের পিতা যখন বুদ্ধ 'ও দুর্বল হইয়া 
পড়িত তখন তাহাদের মধ্যে জনৈক বলবাঁন যুবক একদিন হঠাৎ 
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মশক স্পস্ট 

যাইয়! তাহার বুদ্ধ পিতার জীবন সংহার করিয়া তাহার মা, বোন, 

বোনঝি ইত্যাদির স্বামী হইয়া বসিত এবং তাহাদের সঙ্গে নবীন 
যৌবনের অমিতবিক্রমে মদনক্রীড়া করিয়। এবং তাঁহাদের মধ্যে 
তরুণী ও যুবতীদের অতৃপ্ত কামলালস! মিটাইয়া, পুনঃ পুনঃ সহবাসের 
দ্বারা নুতন জন্মদান করিত। ৪০098 [90179 এই বিষয়টার 
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সুতরাং এইভাবে অগণিত নারী লইয়', তাহাদের তারুণ্য, 
যৌবন ও প্রৌটত্রের সহিত সেই একজন পুরুষকে সর্বদা ব্যন্ত 
থাকিতে হইত। রমণীর খতুর অব্যবহিত পূর্বের বা খতুর পৰে 
তাহার অসহা কামোন্মাদনা৷ আসে এবং সেই সময়টাই নারীসহ্বাঁসের 
প্রকৃতি-নির্দিষ্ট সময় । কিন্তু এক্ষেত্রে দলের মধ্যে সকল নারীর 
একই সময়ে খতু দেখা দিত নাব!২৮ দিন অন্তর খাতু দেখা 

দিত না। ২৮ দিন অন্তর খতু দেখ! দিলেও তাহ! যে কাহার ঠিক 
কখন দেখা দিবে তাহার স্থিরতা থাঁকিত নাঁ। কিন্তু দেখ! দিলেই 
তাহার সহিত সহবাস করিয়া তাহার প্রবল যৌনক্ষুধার শান্তি 
আনিতে হইত। তাহা ছাড়া সেই দলে তাহার বধিয়সী বা 

সত স্উ 
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প্রোডা মাতা, যুবতী তগ্মী ও তরুণী তগ্নীকন্তার। থাঁকিত। 
তাহাদের সকলের কামপিপাসা একরূপ নহে; প্রৌটাদিগকে 
বা অতি তরুণীদিকে মে অতি সহজে তপ্তি দিতে পারিলেও 

দলস্থ যুবতীদিকে তৃপ্তি দেওয়া তাহার একার পক্ষে সহজ ছিল 

না। ফলেযে কোনও মুহূর্তে নারীসহবাদ করিবার জন্য তাহাকে 

প্রন্থত থাকিতে হইত এবং অতিকামার্ত! যুবতী পুনঃপুনঃ সহবাস 
করিতে চাহিন্েও তাহার পশ্চাৎপন হওয়া চলিত না। এইব্ূপে 

, পুরুষ তাহার জীবধন্মম অর্থাৎ কেবল “নির্দিষ্টকালে বৌনকাধ্য করিবার 
খ্বভাব হারাইয়া ফেলিল। সেই চিরন্তন প্রশ্নের “1)5 ৪ 
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1০৪?” এইখানেই উত্তর পাওয়া গেল। নরনারীর যৌনজীবনেও 

পশুর মত যৌনউত্তেজনার নির্দিষ্ট সময় আদিকালে স্থির থাকিলেও 

ক্রমে ক্রমে এইরূপে তাহা পরিবন্তিত হইয়া গেল এবং যৌনজীবনে 

মানব, পশুদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! পড়িল। 

রমণীদের জীবনেও এ একই কারণে যৌনবিষরের নান! পরিবর্তন 
দেখা দ্দিল। বহুনারী একত্রে একটা মাত্র অসমবযূস্ক পুরুষের দ্বার! 
সহবাসে মোটেই যৌন পিপাসার শান্তি পাইত না,। একটা পক্ষ 

করজন নারীর যৌনক্ষুধা মিটাইবে? সে নিয়মরক্ষা! হিসাবে কর্ম 

করিয়! যাইত; একদিকে যেমন পুনঃ পুনঃ মৈথুন দ্বার৷ তাহার 
জননেন্দরিয় অক্ষম, শুক্র তরল ও যৌনশক্তি ছুর্ধল হইয়া পড়িতে' 

লাগিল অন্তদ্দিকে তেমন আবার দলের মধ্যে তাহার তণ্মীরা, কন্ঠার! 
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বা দৌহিত্রীরা যৌবনের ও তারুণ্যের সমাগমে অতিরিক্ত কামার্ত 

হইয়া দিনরাত সহবাসের জন্য ব্যস্ত হইয়া! পড়িল; তাহাদিগকে শান্ত 
করা সেই প্রৌঢ় বা বৃদ্ধের একা! সাধ্য ছিল না; দলের মধ্যে দ্বিতীয় 
পুরুষ ন! থাকায় তাহারা নিজেদের মধ্যেই অস্বাভাবিক মেথুন করিতে 
আরম্ভ করিল। আদিযুগে যেমন খতুসমাগমে নারী কামান্তী হইয়। 
পুরুষ সহবাস প্রার্থনা করিত এবং তৎকালে কোনও শক্তিশালা 

পুরুষ তাহার সহিত প্রচগুবিক্রমে সহবাস করিলেই ঢেষন সেই মাসের 

জন্য তাহার কামপিপাসার শাস্তি আসিত ও খতুরক্ষা হইত, এক্ষণে 
কিন্ত তাহা সম্ভব হইল না। দলম্থ যুবতী কন্তা বা ভগ্রী, খতুসমাঁগমে 

দ্লপতিকে সহবাসে নিমন্ত্রণ করিল। সেই স্বামী হয়ত তৎপুর্বের 

পর্্বদিনে দলস্থ অপর খতুন্নাতা নারীর সহিত নিয়মান্থসারে সহবাস 
করিয়া ক্লান্ত আছে; তথাপি এই ক্ষেত্রেও তাহাকে বাধ্য হইয়া 
বথাপাধ্য যুবতীর সহিত সঙ্গম করিতে হইল-। কিন্তু ইহা নির়মরক্ষ। 

হইল মাত্র, তাহার যৌনতৃত্তি আসিল না! ; ফলে যৌনউত্তেজনা সমান 
ভাবে তাহার মধ্যে থাকিয়া! তাহাকে পীড়ন করিতে লাগিল এবং 

সে কখনও বা কামার্ত হইস্সা অন্ত সমকারণেকামার্তা নারীর সহিত 
বিপরীত মেথুন করিতে আরম্ত করিল, কখনও ব৷ হস্ত বা অস্কুলির 
সাহায্যে যৌনতৃত্তে পাইবাঁর চেষ্টা করিল। এদিকে কিন্ত তাহার 

যৌনউত্তেজনার তৃত্তি ন৷ হওয়ায় দিনের দিন তাহা নিবৃত্তি না হইয 
বাড়িয়া যাইতেই লাগিল এবং এইরূপে নারীও তাহার পশুধর্্ম বা 

“নিদিষ্ট সময়ে যৌন্উত্তেজনা বোধ” রহিত হইয়া! পড়িল। 
প্রাণীদের মধ্যে কিন্ত “সুনির্দিষ্ট সময়ে যৌনকাধ্য করা ও জন্মদাঁন 

'করা” এক অপরিত্যজ্য ও অপরিহাধ্য আইন বা ধর্ম। পু 
81011008199 6106 50786 0 809 0019 ০1 29700 0০0- 
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অনেকপ্রাণী আছে যাঁদের জীবনের মধ্যে একবার,মাত্র যৌনকাধ্য 
হয় এবং ভাহাীতেই হয়ত তাহাব মৃত্যু পধ্যন্ত ঘটতে পারে; 
এ সহবাসের দ্বারা অবসন্নতা হেতু সে মরে, নচেৎ হয়ত প্রভূত 

জন্মদান জন্য তাহার মরার আবশ্তকতা হয়, ০07" 170908099 

০016101 19 16891 00116880075 200010)])8,10190 105 8] 

91700110708 71001180101) 800. 1)01065 9000 09961), 

পরী জন্য দেখা বার যে পুংমক্ষিকাটী (1)079) সহবাস করিলেই 

তাহার পুংলিঙ্টাকে, 'ও ৪৪7759] এন্থি গুলিকে, স্বী মক্ষিকার যোনিদেশে 
রক্ষা করিয়! প্রাণত্যগ করে। আবার হয়ত অনেক প্রাণীর 

মৃত্যু বরণ করা ভিন্ন স্ত্রীসহবাঁস করাই হয় ন!। “মাকড়সা জাতির 

যৌনজীবনী পর্যবেক্ষণ করিলেই ইহার সত্যত! দেখা যাইবে। 
চ7৪108 1081619 প্রভৃতি জীবগণও এই একই ভাগ্য লাভ 

করে। কিন্তু মৃত্যু হইলেও 4৭95. 10861710815 &1. 970901869 

[97 1101) 19 209৬9] 019019050+ বৌনইচ্ছার বাহিরে 

যাইবার উপায় নাই। প্রত্যেক জীব-জগতের *মধোই 95 

110078159 15 ০2501108100 01215 00081101898 1086 0? 

60০ 8317119,078 1169 অর্থাৎ তাহাদের ৪95 11007000199 নির্দিষ্ট 

বিধিবযসথাযুকত) কিন্ত মানের যৌনজীবনে কোনও নিরদি সময় 
নাই; পুন 1090১ ০00. 619. 00685, 009 ৪৩. 170700189 
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অবিরাম লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া আছে, তাহার কোনও 

বাঁধাধরা আইন-কানুন নাই; সমর অসময় নাঁই, রাতদিন ভেদ 
নাই বে কোনও মুহুর্তে তাহাঁর যৌনক্ষুধা জাগিয়া উঠিতে পারে 
তখন তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা অসম্ভব । লালসার বিশ্বগ্রাসী কামনায় 
যে কোনও মুহুর্তে তাহার বৃতুক্ষু অন্তরাত্মা চতুর্দিক বঁ*পিয়ে উচ্চ্ে 

প্রচার করে “মই ভু'খ। ছু আমি ক্ষুধার্ত, আমি কামার্ত । 

পশু-যৌনজীবনেব মহ্িও মানব-যৌনজীবনের অপর এক পার্থক্য 
'আছে; পশুদের যৌনজীবনে ষোলআনাই হচ্চে তাঁদের দৈহিক 
মিলন ও দৈহিকক্ষুধার তৃপ্তি সাধন ; সেখানে মনের বাসন! বা 
কামনার স্থান নাই ু  তাই পঙ্ডিত ০098 11801)91 বলেছেন-_ 
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আর এক বিষয়ে উভয় জাতির যৌনপার্থক্য অতি পৰিষ্কার- 
ভাবে পরি্ষট হয়ে উঠে। পণুজীবনের মধ্যে যৌনকার্ধের জন্য 
স্বীপুরষ বাছাবাছির কোনও আবশ্তকতা থাকে না; সেসময় নকল 

পুংপণুই সকল স্ত্রীপশ্ুর নিকট সমান মনোহর এবং সকল স্ত্রীপশুই 
সকল পুংপশুর নিকট সমান মনোহারিনী । ইহার কারণ ভাবিবার 
অন্ত আমাদিকে বেশী কষ্ট করতে হবে না । পণুজাতির যৌনকার্য্ের 



মানব * ও পশুর যৌনভাবের পার্থক্য ২৮৯ 
স্পা ৬ পাস্পি সিল পি লো 

জন্ত একটা বিধিবদ্ধ স সময় বা ঝতুর তুর স্থিরতা আছে সেই জাতির 

সকল স্ত্রী ও পুরুষপশুই সেই সময়ে সমান কামার্ত ও মৈথুন জন্ত 
ব্যাকুল হয়ে থাকে--টি চা 28025) 00970107781 870)995 

006 6০ 266৪০] 2986 11000768759 6০ 6109 01)0109 0৫ 

165 09697961015 এ 0০09 0০9909৮ 00109 60০ 67০ 8০9 

6780 ৪2109 01১9 99858017 9০ 880181 93016910926 19 619 

৪৪108 [0 109 ভ7.019 2809 %]1 10015100815 ০7৪ 

০ £ 609 98009 965৪9 016 99১79] 17)0687165, 500 

61979 18 100 0291) 1990৮ 102 0180109"1 কিন্ত 

মানবজীবনে এইখানেই বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় যেহেতু তাহাদের 

যৌনজীবনে পরস্পরের 991906101 গু আকর্ষণ একটী "অতি মধুর 

অথচ শ্রেষ্ঠ*আবন্তকীয় ব্যাপার । নরের প্রতি নারী ও নারীর প্রতি 
নরের যৌনআকর্ষণ না সবলে যৌনক্রিগ্ মোটেই সম্ভবপর নহে। 
পরষ্পরের প্রতি পরষ্পবের যৌনআকর্ষণ সম্ভব বলিয়াই নরনারীর 
যৌনজীবন এত বেশী মধুময় হয়ে আছে। এই আকর্ষণের মধ্যেই 

আমর! প্রেমের সেই মহামহিম রূপ দেখে নয়ন সার্থক করি ; এই 

প্রমের অধিকারী হয়েই ভিথারি সে সঘ্রাটের গৌরবে গৌরবান্বিত 
হয়ে উঠে এবং কাঙালিনী নারী রাভরাজেশ্বরী মুত্রিতে দিকবিদিক 
আলে! করে রাখেন। সেই বাঞ্ছিত ও আকাঙ্খিতসাথির মিলন- 
ধ্দীন। করেই নরনারী আশান্বিত হয়ে বলে-_ 

“আমার সকল কাট! ধন্য করে 
ফুটবে গো ফুল ফুটবে 

আমার সকল ব্যথ! রঙিন হয়ে 
গোলাপ হয়ে উঠনে”। 

সমাপ্ত 










